
  

 

Pokyny a nástroje pro zamezení obcházení norem, které mají 
orgány pro dozor nad trhem k dispozici 

1 

1 

Program Horizon 2020 
Zkratka projektu: ANTICSS 

Plný název projektu: 
Zamezení obcházení norem za účelem lepšího dozoru nad trhem 

 

  

Projekt ANTICSS 
Výstup D21 (D5.1):  

Pokyny a nástroje pro zamezení 
obcházení norem,  

které mají orgány pro dozor nad 
trhem k dispozici 

 

Vydání dokumentu: 05.05.2021 
Název organizace hlavního autora tohoto dokumentu: AEA 

Koordinátor projektu: Kathrin Graulich 
 

 



  

 

Pokyny a nástroje pro zamezení obcházení norem, které mají 
orgány pro dozor nad trhem k dispozici 

2 

2 

 
Název projektu Zamezení obcházení norem za účelem lepšího dozoru 

nad trhem 

Název výstupu  Pokyny a nástroje pro zamezení obcházení norem, které mají 
orgány pro dozor nad trhem k dispozici 

Datum dokončení 
výstupu: 

31. března 2021 

Datum předložení: 7. května 2021 

Hlavní příjemce AEA 

Autoři Christian Praher (AEA); Mathias Stadler (AEA), Thomas 
Bogner (AEA); Nerea Ruiz (ECOS); Kathrin Graulich (OEKO); 
Ina Rüdenauer (OEKO); Milena Presutto (ENEA);  
Rainer Stamminger (Uni Bonn); Randolph van Kasteren 
(Regent); Sonia Martin (FFII-LCOE) 

Úroveň šíření Veřejné 

Klíčová slova Normy, obcházení, dozor nad trhem, zkoušení, Evropa, 
energie, ekodesign směrnice, energetické štítky 

Doba trvání projektu duben 2018 – září 2021 

 
 
 
 
Právní oznámení  
Následující „Pokyny a nástroje pro orgány pro dozor nad trhem“ ANTICSS obsahují grafická 
schémata znázorňující metodické postupy pro ověřování shody zaměřené na obcházení předpisů, a 
to s ohledem na všechny úkoly a výstupy z pracovních balíčků WP2 až WP4 projektu H2020 ANTICSS. 
Pokyn obsahuje vysvětlivky, které na uvedená schémata navazují, a také odkazy na další výstupy 
vytvořené v rámci projektu ANTICSS, kde je možné podrobné postupy nalézt.  

Upozorňujeme, že metodiku uvedenou v této zprávě nelze v této fázi považovat za právoplatné 
vodítko. Z teoretických metodik pro posuzování dodržování předpisů, které jsou v tomto dokumentu 
navrženy, pro orgány pro dozor nad trhem stále vyplývají určitá právní omezení, která jsou 
zdůrazněna v příslušných rámečcích; tato omezení budou řešena v rámci činností, jež jsou součástí 
pracovního balíčku ANTICSS WP6 „Doporučení pro politiky a pro standardizaci“.  
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1 O projektu ANTICSS 
Cílem výzkumného projektu s názvem „Zamezení obcházení norem za účelem lepšího dohledu nad 
trhem“ (Anti-Circumvention of Standards for better market Surveillance – ANTICSS) je zhodnotit a 
jasně definovat „obcházení“ ve vztahu k právním předpisům EU týkajícím se problematiky 
ekodesignu a energetických štítků a příslušným harmonizovaným normám.  

Analýza „obcházení“ (angl. circumvention – CV, pozn. překl.)“ je založena na shromažďování 
informací a poznatků o případech „obcházení“ prostřednictvím rešerše literatury a rozhovorů se 
specializovanými odborníky, jakož i na analýze stávajících právních předpisů EU týkajících se 
ekodesignu a energetických štítků a normalizace s ohledem na možné mezery. Projekt se také 
zaměřil na možný vztah mezi obcházením a tzv. chytrými (smart) produkty se specifickým 
vestavěným softwarem. Byly vytvořeny alternativní zkušební postupy pro lepší odhalování 
obcházení pomocí zkoušek a na základě zkoušek určitého počtu spotřebičů v rámci projektu ANTICSS 
byly zhodnoceny posouzeny dopady toho, „zda“ a „v jaké míře“ lze spotřebu energie a/nebo změny 
funkčních vlastností přičíst snaze o obcházení předpisů. 

Na základě získaných výsledků poskytují níže uvedené pokyny pro orgány pro dozor nad trhem 
(Market Surveillance Authorities - MSA) společně se samostatnými pokyny pro zkušební laboratoře 
těmto klíčovým hráčům přehled praktických opatření pro budování jejich kapacit. Nad rámec toho 
se projekt ANTICSS snaží podporovat komunikační platformy a platformy pro spolupráci mezi 
hlavními zúčastněnými subjekty a poskytovat politická doporučení pro politiky a normalizační 
orgány s cílem zabránit budoucímu „obcházení předpisů“ v souvislosti s ekodesignem a 
energetickými štítky v rámci EU. Cílem projektu ANTICSS je také poskytnout zvýšenou jistotu 
výrobcům tím, že dále upřesní potenciálně nejasné právní předpisy a normy, které mohly být 
účastníky trhu vykládány různými způsoby, přičemž někteří z nich by z takového výkladu mohli získat 
neoprávněné výhody. Celkovým zvyšováním povědomí o tématu „obcházení předpisů“ mezi 
zúčastněnými subjekty projekt ANTICSS podporuje účinné prosazování legislativy EU, a tím zvyšuje 
akceptaci a důvěru účastníků trhu i občanské společnosti v právní předpisy týkající se ekodesignu a 
energetických štítků. Pracovní balíčky (WP) projektu ANTICSS jsou shrnuty v Obrázku 1: 
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Obrázek 1: Pracovní balíčky ANTICSS 
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2 Současný právní rámec, který mají MSA k 
dispozici pro řešení obcházení předpisů 

Problematika obcházení předpisů je v současné době řešena v různých legislativních předpisech 
zabývajících se ekodesignem a energetickými štítky:  

2.1 Nařízení (EU) 2017/1369, kterým se stanoví rámec pro 
označování energetickými štítky 

Nařízení (EU) 2017/1369, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky, výslovně 
uvádí, že metody a normy by měly odrazovat od úmyslného i neúmyslného „obcházení předpisů“ a 
zakazuje implementaci softwaru nebo hardwaru, který by automaticky měnil vlastnosti výrobku při 
zkušebních podmínkách (viz úvodní ustanovení (35) a článek 3).  

Nařízení (EU) 2017/1369, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky 

Úvodní ustanovení (35) 

Spotřeba energie, výkonnost a další údaje o výrobcích, na něž se vztahují požadavky specifické pro 
konkrétní výrobky podle tohoto nařízení, by se měly měřit za použití spolehlivých, přesných a 
reprodukovatelných metod, které zohledňují obecně uznávané nejmodernější metody měření a 
výpočtů. V zájmu řádného fungování vnitřního trhu by měly být normy harmonizovány na úrovni 
Unie. 

Tyto metody a normy by měly pokud možno zohledňovat reálné podmínky používání dotčeného 
výrobku, odrážet chování průměrného spotřebitele a měly by být hodnověrné, aby se zabránilo jejich 
úmyslnému i neúmyslnému obcházení. V rámci omezení daných potřebou zajistit spolehlivé a 
reprodukovatelné laboratorní zkoušky by energetické štítky měly odrážet poměrnou výkonnost 
skutečného používání výrobků. 

Dodavatelům by proto nemělo být umožněno, aby jejich výrobky obsahovaly software nebo 
hardware, který automaticky uzpůsobuje výkonnost výrobku ve zkušebních podmínkách. (…) 

Článek 3 – Obecné povinnosti dodavatelů 

5. Dodavatel neuvede na trh výrobky navržené tak, aby byla výkonnost modelu ve zkušebních 
podmínkách automaticky uzpůsobena za účelem dosažení lepší úrovně kteréhokoli z parametrů 
uvedených v příslušném aktu v přenesené pravomoci nebo obsažených v dokumentaci poskytované 
spolu s výrobkem.  
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2.2 Akty v přenesené pravomoci týkající se energetických štítků 
pro konkrétní výrobky 

Nařízení o energetických štítcích pro několik kategorií výrobků přijaté v roce 20191 a revidované 
souhrnnou novelou v roce 2021 ( viz odstavec 2.4) výslovně zmiňují obcházení předpisů jako součást 
ověřovací přílohy pro účely dozoru nad trhem. Uvádí se, že pokud byl model navržen tak, aby byl 
schopen zjistit, že je zkoušen, a specificky reagovat tak, že během zkoušky automaticky změní svou 
výkonnost s cílem dosáhnout příznivější hodnoty u kteréhokoli z parametrů uvedených ve zvláštním 
aktu v přenesené pravomoci, považuje se za „nevyhovující“. 

Například nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2017 o uvádění spotřeby energie na 
energetických štítcích myček nádobí pro domácnost 

PŘÍLOHA IX 

Postup ověřování pro účely dozoru nad trhem 

Pokud byl model navržen tak, aby byl schopen zjistit, že je zkoušen (např. rozpoznáním zkušebních 
podmínek nebo zkušebního cyklu), a specificky reagovat tak, že během zkoušky automaticky změní 
svou výkonnost s cílem dosáhnout příznivější hodnoty u kteréhokoli z parametrů uvedených v tomto 
nařízení nebo obsažených v technické dokumentaci či v jakékoli poskytnuté dokumentaci, pokládají 
se daný model a všechny rovnocenné modely za nevyhovující. 

2.3 Prováděcí předpisy týkající se ekodesignu pro konkrétní 
výrobky 

Podobně jako se obcházením předpisů systematicky zabývají nejnovější akty v přenesené pravomoci 
týkající se energetických štítků, také prováděcí předpisy týkající se ekodesignu přijaté v roce 20191 
a revidované souhrnnou novelou v roce 2021 (viz odstavec 2.4) obcházení předpisů výslovně 
zmiňují. Prováděcí předpisy obsahují zvláštní ustanovení o obcházení a aktualizacích softwaru, jehož 
cílem je zabránit uvádění těch výrobků na trh, které automaticky změní svou výkonnost za 
zkušebních podmínek s cílem dosáhnout zlepšení deklarovaných parametrů, a v příloze o ověřování 
je označují jako „nevyhovující“.  

  

                                                        
1 https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-label-and-ecodesign/regulation-laying-down-
ecodesign-requirements-1-october-2019_en 

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-label-and-ecodesign/regulation-laying-down-ecodesign-requirements-1-october-2019_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-label-and-ecodesign/regulation-laying-down-ecodesign-requirements-1-october-2019_en
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Například nařízení Komise (EU) 2019/2022, kterým se stanoví požadavky na ekodesign myček 
nádobí pro domácnost  

Úvodní ustanovení (16) 

Pro zajištění účinnosti a důvěryhodnosti tohoto nařízení a za účelem ochrany spotřebitelů by nemělo 
být povoleno uvádět na trh výrobky, které automaticky mění svoji výkonnost ve zkušebních 
podmínkách, aby zlepšily deklarované parametry. 

Článek 6 – „Obcházení a aktualizace softwaru“ 

Výrobce, dovozce ani zplnomocněný zástupce nesmí uvádět na trh výrobky navržené tak, aby byly 
schopny zjistit, že jsou zkoušeny (např. rozpoznáním zkušebních podmínek nebo zkušebního cyklu), 
a specificky reagovat tak, že během zkoušky automaticky změní svou výkonnost s cílem dosáhnout 
příznivější úrovně u kteréhokoli z parametrů deklarovaných výrobcem, dovozcem nebo 
zplnomocněným zástupcem v technické dokumentaci nebo uvedených v jakékoli poskytnuté 
dokumentaci.  

Spotřeba energie a vody daného výrobku ani žádné další deklarované parametry se po provedení 
aktualizace softwaru nebo firmwaru nesmí zhoršit, pokud je měření prováděno podle stejné zkušební 
normy, která byla původně použita pro prohlášení o shodě, kromě případu, kdy k tomu dá konečný 
uživatel před provedením aktualizace výslovný souhlas. V důsledku odmítnutí aktualizace nesmí dojít 
ke zhoršení výkonnosti.  

Aktualizace softwaru nesmí mít nikdy za následek změnu výkonnosti výrobku takovým způsobem, 
aby výrobek přestal splňovat požadavky na ekodesign vztahující se na prohlášení o shodě. 

PŘÍLOHA IV 

Postup ověřování pro účely dozoru nad trhem 

(...) Pokud byl model navržen tak, aby byl schopen zjistit, že je zkoušen (např. rozpoznáním 
zkušebních podmínek nebo zkušebního cyklu), a specificky reagovat tak, že během zkoušky 
automaticky změní svou výkonnost s cílem dosáhnout příznivější hodnoty u kteréhokoli z parametrů 
uvedených v tomto nařízení nebo obsažených v technické dokumentaci či v jakékoli poskytnuté 
dokumentaci, pokládají se daný model a všechny rovnocenné modely za nevyhovující. 
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2.4 Souhrnná novela 

V říjnu 2019 přijala Komise balíček nařízení o ekodesignu a energetických štítcích, který zahrnuje 
nové požadavky na ekodesign a povinnosti označování elektronických displejů, praček pro 
domácnost a praček se sušičkou pro domácnost, světelných zdrojů, chladicích spotřebičů, myček na 
nádobí pro domácnost a chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí energetickými štítky. 

Po zveřejnění nařízení se objevily určité nesrovnalosti, které se týkaly zejména znění obsaženého v 
různých nařízeních. Jedním z takto identifikovaných problémů byla nedostatečná harmonizace 
způsobu, jakým se v různých legislativních textech objevují informace o „obcházení předpisů a 
aktualizacích softwaru“. Evropská komise (EK) proto v roce 2020 vypracovala souhrnnou novelu 
nařízení o ekodesignu a o energetických štítcích. Souhrnné novelizace – které budou aplikovány jako 
doplněk nařízení – byly přijaty koncem roku 2020 a zveřejněny počátkem roku 2021 2. Tím se 
nedostatečná harmonizace článku o obcházení předpisů a aktualizacích softwaru vyřešila. 

Současná omezení týkající se obcházení regulačního rámce: 
Současné ověřovací přílohy příslušných nařízení o ekodesignu a energetických štítcích neobsahují 
ustanovení týkající se zjišťování „obcházení“, ale pouze ověřování „neshody“ s požadavky na 
ekodesign a označování energetickými štítky.  

Přesná definice „obcházení“, která by byla podobná definici vytvořené v rámci projektu ANTICSS, 
není v platných předpisech obsažena.  

2.5 Požadavky na normalizaci na podporu ekodesignu a 
energetických štítků 

Také některé normalizační požadavky, které nedávno přijala Evropská komise a které pověřují 
evropské normalizační organizace vypracováním evropských norem na podporu implementace 
předpisů o ekodesignu a o označování energetickými štítky a na usnadnění ověřování shody, 
obsahují obecná prohlášení o „obcházení“, která mají normalizačním orgánům posloužit jako 
vodítko.  

Například v nedávné normalizační žádosti M/572 týkající se měření funkčních vlastností 
vodovodních baterií a sprch na podporu směrnice 2009/125/ES a nařízení (EU) 2017/1369 se uvádí, 
že norma musí být navržena tak, aby se minimalizovalo riziko obcházení, konkrétně aby se 
minimalizovalo riziko, že zařízení během zkoušky změní své vlastnosti s cílem dosáhnout příznivější 

                                                        
2 The energy labelling omnibus Regulation (EU) 2021/340 amending Delegated Regulations (EU) 2019/2013, 
(EU) 2019/2014, (EU) 2019/2015, (EU) 2019/2016, (EU) 2019/2017 and (EU) 2019/2018 
The Ecodesign omnibus Regulation (EU) 2021/341 amending Regulations (EU) 2019/424, (EU) 2019/1781, 
(EU) 2019/2019, (EU) 2019/2020, (EU) 2019/2021, (EU) 2019/2022, (EU) 2019/2023 and (EU) 2019/2024 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.068.01.0062.01.ENG&toc=OJ:L:2021:068:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.068.01.0108.01.ENG&toc=OJ:L:2021:068:TOC
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úrovně spotřeby energie nebo funkčnosti. V rámci tohoto přístupu budou rovněž přijaty kroky k 
minimalizaci možnosti, že výrobek bude schopen rozpoznat, že je podroben zkoušce.  
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3 Obcházení: význam a definice v rámci ANTICSS 
Na základě rešerše literatury, analýzy stávajících právních předpisů a norem pro měření v oblasti 
ekodesignu a označování energetickými štítky, a rovněž po rozsáhlých konzultacích se 
zainteresovanými subjekty, kterých se zúčastnilo celkem 278 odborníků3 z řad výrobců, orgánů pro 
dozor nad trhem, zkušebních laboratoří a nevládních spotřebitelských a ekologických organizací, 
bylo ohlášeno celkem 39 případů „podezřelých“ výrobků4.  

Uvedené případy5 jasně ukázaly, že cíle dosáhnout příznivější úrovně parametrů v rámci ekodesignu 
a označování energetickými štítky EU lze dosáhnout nejen automatickou detekcí zkušebních 
podmínek a změnou vlastností výrobku specificky v průběhu zkoušek, jak je již obsaženo v nařízeních 
o ekodesignu a označování energetickými štítky a odpovídajícím způsobem zakázáno (viz odstavec 
2 výše).  

Tým projektu ANTICSS rovněž dospěl k závěru, že lepších výsledků při zkouškách lze dosáhnout také 
provedením určitých přednastavení nebo manuálních úprav výrobků – které se použijí výhradně 
během zkoušení. Specifické „pokyny výrobce“ pro přípravu a provádění laboratorních zkoušek 
mohou být dokonce nezbytné, např. z bezpečnostních důvodů, a jsou proto podle zkušebních norem 
běžně přípustné. Pokud však takové pokyny musí dodržovat výhradně zkušební laboratoře, v 
důsledku čehož může docházet ke změnám chování výrobku tak, aby se optimalizoval jeho výkon 
specificky pro účely zkoušek, lze takové jednání podle názoru zástupců projektu ANTICSS klasifikovat 
jako „obcházení předpisů“. 

Třetím způsobem obcházení předpisů by mohlo být naprogramování výrobků tak, aby vykazovaly 
velmi dobrou spotřebu energie a/nebo zdrojů po dobu, během které se kontrola shody očekává, 
případně po předem stanovený počet cyklů. V době uvedení na trh je výrobek již naprogramován 
tak, aby byl ve výsledku vyhovující, pokud by jej orgán pro dozor nad trhem ke kontrole shody 
vybral, ale aby se jeho vlastnosti po určité době od uvedení do provozu automaticky změnily. K 
automatické změně nedojde během časového intervalu, v němž se ověření shody očekává, ale 
teprve později. Výsledkem pak může být zmírnění výkonnostních omezení daných nutností dodržet 
požadavky předpisů, v důsledku čehož dojde k zatraktivnění výrobku pro koncové uživatele. 
Software je v dodaném výrobku již přítomen, tj. není dodáván až následně prostřednictvím externí 

                                                        
3 Celkem bylo na evropské úrovni osloveno 39 orgánů pro dozor nad trhem, 61 zástupců průmyslu (sdružení, 
výrobci, technické výbory) a 178 spotřebitelských organizací, zkušebních organizací a nevládních ekologických 
organizací.  
4 Partneři projektu ANTICSS provedli kontrolu kvality případů přijatých v rámci WP3, aby se předešlo duplicitám 
s případy přijatými v rámci WP2. Případy, které nebyly dostatečně zdůvodněné  nebo které nespadaly do 
rozsahu projektu, nebyly zohledněny. Nakonec byly pro další analýzu týkající se definic obcházení podle 
ANTICSS použity informace z 22 případů. 
5 https://www.anti-circumvention.eu/project-activities/circumvention-products-investigated 

https://www.anti-circumvention.eu/project-activities/circumvention-products-investigated
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aktualizace softwaru 6, neboť takové jednání by bylo podle nejnovějších nařízení o ekodesignu 
zakázáno (viz odstavec 3.4.5 níže). 

S ohledem na uvedené skutečnosti byla v rámci projektu ANTICSS vytvořena komplexnější definice 
výrazu „obcházení předpisů“, která zahrnuje všechny tři možné způsoby (viz následující odstavce). 

3.1 Definice pojmu „obcházení“ podle projektu ANTICSS  

V rámci projektu ANTICSS byly ve vztahu k legislativě EU týkající se ekodesignu a označování 
energetickými štítky a souvisejícím harmonizovaným normám dohodnuty následující definice 
„obcházení“7. Tyto definice následně posloužily jako základ pro výzkum v rámci projektu ANTICSS, 
zejména pro kategorizaci shromážděných případů podezřelého chování a zkoušených výrobků.  

 

3.2 Definice pojmu „ohrožující vlivy“ podle projektu ANTICSS 

V řadě případů shromážděných v rámci projektu ANTICSS nebylo možné chování výrobků vyhodnotit 
jako jasné obcházení předpisů, přesto však tyto výrobky vzbudily podezření. Na tomto základu byl v 
rámci projektu ANTICSS vytvořen koncept „ohrožujících vlivů“, tj. chování výrobku, které nelze 
považovat za obcházení předpisů, ale které zároveň neplní cíl právních předpisů EU o ekodesignu 

                                                        
6 Aktualizace softwaru v souvislosti s „obcházením předpisů“ jsou již v nejnovějších nařízeních o ekodesignu 
regulovány.  
7 Další podrobnosti a příklady lze nalézt ve výstupu D8 projektu ANTICSS „Definice „obcházení“ a „ohrožujících 
vlivů“ ve vztahu k legislativě EU týkající se ekodesignu a označování energetickými štítky“ (Definition of 
‘circumvention’ and ‘jeopardy effects’ in relation to EU Ecodesign and Energy labelling legislation) 
https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/uploaded-files/D08_ANTICSS_Final-
definitions_circumvention.pdf 

https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/uploaded-files/D08_ANTICSS_Final-definitions_circumvention.pdf
https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/uploaded-files/D08_ANTICSS_Final-definitions_circumvention.pdf
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a/nebo označování energetickými štítky, například v důsledku mezer nebo jiných nedostatků v 
normách nebo předpisech.  

 
Současná omezení týkající se obcházení regulačního rámce: 
Části b) a c) definic „obcházení“ a „ohrožujících vlivů“ podle projektu ANTICSS nejsou v současné 
době v „příslušných“ předpisech týkajících se ekodesignu zohledněny. 

3.3 Rozdíl mezi „obcházením“ a „ohrožujícími vlivy“ v rámci 
projektu ANTICSS 

Na „obecné úrovni“ (tj. u podezřelých případů původně shromážděných nebo nahlášených pro 
příslušnou kategorii výrobků) se v rámci projektu ANTICSS rozlišuje mezi „náznaky obcházení“ a 
„ohrožujícími vlivy“ (viz Obrázek 2 níže):  

• „Náznaky obcházení“: Případy, kdy se podezřelé chování objevuje výhradně během zkoušení; 
např. specifické pokyny týkající se zkoušek určené výhradně pro zkušební laboratoře, (skrytý) 
software reagující výhradně na provádění zkoušek nebo specifická tovární nastavení, která po 
změně nastavení v nabídce nelze vrátit zpět.  

• „Ohrožující vlivy“: Případy, kdy se podezřelé chování vyskytuje jak v průběhu zkoušky, tak při 
běžném použití, avšak ve druhém případě se uplatňuje pouze teoreticky nebo v (extrémně) 
vzácných situacích; např. specifické instrukce pro provádění zkoušek, které jsou rovněž 
uvedeny v návodu k obsluze; nebo software či technologie pro úsporu energie nebo zdrojů, 
které jsou určeny zejména pro provádění zkoušek, ale které se ve výjimečných případech 
mohou uplatnit i v běžném životě. Tyto případy nejsou relevantní pouze za podmínek zkoušek, 
nicméně konstrukce výrobku nebo pokyny týkající se jeho zkoušení vedou k příznivějším 
výsledkům zejména (byť ne pouze) v průběhu zkoušení. 

Oba typy případů vyžadují další posouzení prostřednictvím laboratorních zkoušek (viz odstavce 
4.2.1, 4.2.2).  
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Obrázek 2: Vývojový diagram pro rozdělení do kategorií „Náznak obcházení“ a „Ohrožující 
vliv“ 

3.4 Rozdíl mezi „obcházením“ předpisů a „nevyhověním“ 
požadavkům předpisů a další vlivy 

V následujícím odstavci je uvedeno jasné vymezení jednání spočívajícího v „obcházení“ oproti 
„nevyhovění“ předpisům a dalším vlivům, a to nejen kvůli usnadnění jednoznačné klasifikace 
případů v průběhu laboratorních zkoušek a pro činnosti dozoru nad trhem, ale také pro lepší 
pochopení a vytvoření jasnějšího obrazu při komunikaci s veřejností (prostřednictvím médií). 

3.4.1 Rozdíl oproti „nevyhovění“ 

Kontrola plnění požadavků předpisů vyžaduje vzájemný soulad mezi výrobkem, (harmonizovanými) 
normami a předpisy v oblasti ekodesignu a označování energetickými štítky a jejich požadavky.  

Předpisy upravující označování energetickými štítky a problematiku ekodesignu používají presumpci 
shody; to znamená, že model výrobku, o kterém dodavatel prohlásí, že vyhovuje požadavkům 
příslušných předpisů, je za shodný považován až do okamžiku, než se zjistí, že požadavky příslušných 
předpisů neplní. „Nevyhovění“ předpisům mohou zjistit pouze orgány pověřené dozorem nad 



  

 

Pokyny a nástroje pro zamezení obcházení norem, které mají 
orgány pro dozor nad trhem k dispozici 

16 

16 

trhem, a to na základě postupů uvedených v tzv. ověřovacích přílohách, které jsou součástí každého 
nařízení o ekodesignu a o označování energetickými štítky. 

Kromě kontroly dokumentace (kontroly údajů a informací uvedených v technické dokumentaci 
a/nebo jakýchkoli jiných informací poskytnutých výrobcem nebo dodavatelem s ohledem na 
požadavky a podmínky definované v právních předpisech a normách) postup, který musí orgány pro 
dozor nad trhem dodržovat, zahrnuje zkoušky podle harmonizovaných norem zveřejněných v 
Úředním věstníku Evropské unie8. Pokud se výsledky9 kterékoli z těchto laboratorních zkoušek liší 
od deklarovaných hodnot více, než jsou tolerance uvedené v ověřovacích přílohách předpisů, 
považuje se model za „nevyhovující“.  

„Nevyhovění“ může být zjištěno v kterékoli fázi ověřování shody, například:  

• Naměřená hodnota jednoho nebo více parametrů ve zkušebním protokolu výrobce/dodavatele 
neodpovídá příslušné deklarované hodnotě, tj. deklarovaná hodnota je pro 
výrobce/dodavatele v důsledku nesprávného uplatnění ověřovací tolerance příznivější než 
naměřená hodnota.  

• V návodu k použití nebo na volně přístupných webových stránkách výrobce/dodavatele chybí 
povinné informace.  

• Deklarované hodnoty nejsou potvrzeny hodnotami zjištěnými ve zkušebním protokolu orgánu 
pro dozor nad trhem. 

Jedním z nejdůležitějších zjištění projektu ANTICSS je, že „obcházení“ významně přesahuje rámec 
technického „nevyhovění“, a je navíc mnohem obtížněji odhalitelné. Zatímco „nevyhovující“ 
výrobek mohou orgány pro dozor nad trhem odhalit kontrolou dokumentace k výrobku a/nebo 
laboratorními zkouškami, v případě „obcházení“ se výrobek při zkoušení nejeví ihned jako 
„nevyhovující“, což odhalení „obcházení“ činí obtížnějším.  

Na první pohled se zdá, že výrobek splňuje všechny požadavky a že při laboratorní zkoušce splnil 
podmínky podle harmonizovaných norem nebo přechodných zkušebních metod. To je však dáno 
tím, že výrobek samotný nebo jeho nastavení byly upraveny s cílem obejít předpisy nebo využít jejich 
mezer, tj. výsledky zkoušek jsou ovlivněny takovým způsobem, aby za standardních testovacích 
podmínek vycházely příznivěji. Z tohoto důvodu je téměř nemožné obcházení zjistit pomocí 

                                                        
8 Podle nařízení o ekodesignu mohou orgány pro dozor nad trhem používat také jiné spolehlivé, přesné a 
reprodukovatelné metody, než jsou harmonizované evropské normy, které zohledňují obecně uznávaný 
nejnovější stav techniky. 
9 U většiny výrobků je předepsán dvoustupňový postup: nejprve je zkoušce podrobeno 1 zařízení; pokud se 
kterýkoliv z výsledků od deklarované hodnoty liší více, než dovoluje tolerance, jsou zkoušce podrobeny další 3 
kusy. Průměr výsledků pro 3 kusy zařízení by se od deklarované hodnoty neměl lišit více, než stanoví tolerance. 
Alternativně se v případě tří dalších vybraných kusů zařízení může jednat o jeden nebo více různých modelů, 
které jsou v technické dokumentaci dodavatele uvedeny jako rovnocenné modely. Zkoušky jsou prováděny podle 
přístupu 1 + 3 zařízení, přičemž závěr se vztahuje na model (tj. všechna zařízení, která jsou uvedena na trh). 
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standardních metod měření harmonizovaných v souladu s předpisy. Proto je zapotřebí vyvinout 
alternativní zkušební metody pro odhalování „obcházení“ nebo „ohrožujících vlivů“ a začít tyto 
metody uplatňovat (další podrobnosti jsou uvedeny v odstavci 0).  

3.4.2 Rozdíl oproti „chybějící reprezentativnosti norem“ 

„Obcházení“ předpisů a „ohrožující vlivy“ podle definic vytvořených v rámci projektu ANTICSS, jež 
jsou uvedeny v odstavcích 3.1 a 3.2, nelze zaměňovat se skutečností, že (harmonizované) normy 
nemusí na jedné straně vždy odrážet typické používání spotřebiteli v „běžném životě“ a na druhé 
straně nemusí zohledňovat vliv nejnovějšího technologického vývoje výrobků. Z těchto důvodů se 
mohou hodnoty naměřené u výrobků při jejich používání spotřebiteli v „běžném životě“ od 
deklarovaných výkonnostních parametrů měřených za standardních podmínek lišit.  

Podle článku 13 nařízení (EU) 2017/1369, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými 
štítky, musí harmonizované normy splňovat následující podmínky10: 

• Metody měření a výpočtů, jež tvoří součást harmonizovaných norem, jsou spolehlivé, přesné a 
reprodukovatelné.  

• Harmonizované normy mají za cíl co nejvíce simulovat používání daného výrobku v reálných 
podmínkách a současně zachovávají standardní zkušební metodu, aby byla zajištěna 
opakovatelnost a reprodukovatelnost výsledků měření. 

Pro uplatnění harmonizovaných norem je nezbytné, aby při opakování zkoušek ve stejné zkušební 
laboratoři v různém čase (opakovatelnost) i při provádění stejné zkoušky v jiné laboratoři 
(reprodukovatelnost) bylo dosaženo velmi podobných výsledků. S ohledem na tuto skutečnost je 
zapotřebí vzít v úvahu, že pro dosažení opakovatelné a reprodukovatelné zkoušky je nutno 
specifikovat a kontrolovat některé zkušební podmínky.  

Pro splnění těchto požadavků je v normách obvykle vyžadována specifická příprava výrobku nebo 
vytvoření podmínek, za kterých má být zkouška provedena, např. použití standardizovaného 
„prachu“ pro zkoušení vysavačů nebo standardní náplně (prádla nebo nádobí) pro zkoušení praček 
a myček nádobí pro domácnosti. Kromě toho (harmonizované) normy a/nebo legislativa výslovně 
odkazují na pokyny výrobců, a to buď s ohledem na zajištění bezpečnosti, nebo za účelem dosažení 
přesných výsledků z hlediska opakovatelnosti a reprodukovatelnosti.  

                                                        
10 Evropský parlament, „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369 ze dne 4. července 2017, 
kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU“, 2017. K 
dispozici on-line na adrese https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1369&from=EN, naposledy navštíveno 21. října 2020  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1369&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1369&from=EN
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Ačkoli standardní zkušební metody by měly co nejvíce odrážet podmínky „běžného života“, 
podmínky „běžného života“ nelze snadno reprodukovat, neboť zkoušky nemohou replikovat 100% 
různorodost podmínek „běžného života“ a uživatelů.  

Takzvané „průměrné evropské způsoby použití“ (např. průměrný počet cyklů použití za rok11) a 
programové režimy12 definované v právních předpisech a měřené pomocí harmonizovaných norem 
se mohou v důsledku rozdílů v chování uživatelů v jednotlivých zemích od místního použití 
spotřebičů lišit. Například v některých zemích se při praní obvykle používají nižší teploty, než jaké 
jsou předepsány pro standardní zkoušky.  

Pokud tyto standardní podmínky, které se od „běžného života“ do jisté míry liší, mají za následek 
rozdíl mezi výsledky standardních zkoušek a výsledky zkoušek prováděných v „běžném životě“, nelze 
takový rozdíl považovat za „obcházení“ předpisů, ale spíše se jedná o případ, kdy právní předpisy EU 
předepisují jeden nebo více konkrétních pracích programů, které jsou na úrovni průměru EU 
považovány za nejvhodnější pro uživatele, přičemž norma připravená k harmonizaci pro konkrétní 
právní předpis EU může být v důsledku toho pro spotřebitele méně relevantní. Tento jev byl v rámci 
projektu ANTICSS zařazen do kategorie „chybějící reprezentativnost norem“.  

Jedná se o dobře známý problém harmonizovaných norem, které jsou založeny na hledání co 
nejlepší rovnováhy mezi standardizovanými podmínkami nezbytnými pro zajištění opakovatelnosti 
a reprodukovatelnosti a dobrou simulací používání v „běžném životě“. Kromě toho mohou normy a 
související právní předpisy EU, které nedrží krok s technologickým pokrokem, bránit měření 
spotřeby energie u nových prvků a nemotivovat výrobce k tomu, aby tyto prvky navrhovali jako 
energeticky úsporné.  

Často totiž není snadné odlišit dopad „chybějící reprezentativnosti norem“ od „obcházení“ nařízení 
o ekodesignu a označování energetickými štítky, neboť je velmi podobný. Na jedné straně „chybějící 
reprezentativnost norem“ znamená, že spotřeba energie může být v „běžném životě“ vyšší než v 
deklaracích výrobce, na druhé straně při „obcházení“ předpisů by spotřeba energie byla nižší 
(pouze) za zkušebních podmínek než v „běžném životě“. Pokud jsou výše popsané odchylky stejné, 
je účinek stejný.  

Ačkoli je míra „chybějící reprezentativnosti“ některých norem neuspokojivá, nejedná se o 
„obcházení“ předpisů, neboť výrobci při stanovení hodnot a vlastností výrobku, které mají být 
deklarovány např. na energetickém štítku, dodržují standardní zkušební podmínky, přestože použití 

                                                        
11 Z tohoto důvodu se v novém nařízení o energetických štítcích přechází od ročních hodnot k hodnotám 
odpovídajícím 100 cyklům. 
12 Specifické „ekorežimy“, které mají sloužit jako základ pro měření vlastností podle harmonizovaných norem, 
mohou být někdy poměrně umělé (např. prací programy trvající několik hodin; televizory s velmi tmavou 
obrazovkou a bez zapnutého zvuku). Přestože jsou tyto režimy energeticky úsporné, v „běžném životě“ nemusí být 
jejich využití časté. Skutečná spotřeba energie v „běžných“ podmínkách se tak od spotřeby uvedené na 
energetickém štítku bude lišit, což je dáno používáním jiných (méně energeticky úsporných) programů nebo 
nastavení. 
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výrobku spotřebitelem v „běžném životě“ se může od těchto podmínek lišit. Na druhou stranu, čím 
více budou harmonizované normy obsahovat velmi specifické podmínky, nebo se v nich budou 
nacházet nejasnosti či mezery, tím větší bude pravděpodobnost, že výrobky budou navrhovány tak, 
aby byly schopny tyto zkušební podmínky odhalit, nebo že výrobci využijí mezer k tomu, aby pro své 
výrobky dosáhli příznivějších výsledků, tj. zvyšuje se riziko obcházení nebo ohrožujících vlivů. 

 
3.4.3 Rozdíl oproti „zlatým vzorkům“ 

Takzvaný „zlatý vzorek“ je výrobek optimalizovaný pro účely testování shody, který není 
reprezentativní pro celou výrobu posuzovaného modelu. Používání pokročilých prototypů pro 
posuzování shody je v rámci právních předpisů týkajících se ekodesignu a označování energetickými 
štítky, jakož i v rámci jiných právních předpisů EU nevyhnutelné, neboť tyto zkoušky jsou zapotřebí 
pro včasné zajištění schválení nebo potvrzení shody pro účely plné výroby. Výrobci však mohou této 
možnosti využít k dosažení lepších výsledků pro model reprezentovaný během posuzování shody 
takovým vzorkem.  

Vzhledem k definici „obcházení“ uvedené v projektu ANTICSS nelze používání „zlatých vzorků“ 
považovat za „obcházení“ předpisů. Kromě toho, že „zlaté vzorky“ nejsou navrženy tak, aby v 
průběhu zkoušky docházelo ke změně chování výrobku, nelze je považovat za způsob 
„přednastavení nebo ručního pozměnění výrobku“, jež by měly vliv na vlastnosti a/nebo spotřebu 
zdrojů pouze v průběhu zkoušky, neboť jako prototypy nejsou nikdy uvedeny na trh, a proto je 
orgány pro dozor nad trhem nikdy nepoužívají k ověřování shody. 

Podezření na využití „zlatého vzorku“ k dosažení lepší pozice ve fázi posuzování shody nového 
modelu může orgán pro dozor nad trhem navíc snadno odhalit při zkoušení jiných kusů tohoto 
modelu uvedených na trh za účelem ověření shody. Pokud ověření neproběhne úspěšně, je model 
považován za „nevyhovující“, přičemž toto „nevyhovění“ může být důsledkem použití nesprávného 
prototypu (nebo zlatého vzorku) v době prvotního ověřování shody výrobcem.  

Toto označení se používá i u dalších typů potenciálně optimalizovaných výrobků, které orgány pro 
dozor nad trhem nemohou na trhu náhodně získat. To se týká například velkých průmyslových 
výrobků vyráběných na zakázku nebo zařízení dodaných výrobcem/dodavatelem na žádost orgánů 
pro dozor nad trhem, pokud nelze dostatečný počet kusů modelu vybraného pro ověření shody na 
trhu nalézt.  

V takovém případě mají orgány pro dozor nad trhem k dispozici tři možnosti, jak ověření provést:  

(i) vyhledat vhodné kusy ekvivalentních modelů, pokud existují a jsou k dispozici, neboť většina 
předpisů tuto možnost umožňuje, aby se dosáhlo požadovaného počtu zařízení pro 
laboratorní zkoušky, nebo  
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(ii) prohlásit model za „nerozhodnutelný“, neboť nelze dokončit povinné kroky postupu pro 
ověření shody, nebo v konečném důsledku  

(iii) požádat výrobce/dodavatele o poskytnutí jednoho nebo více kusů tohoto modelu.  

V rámci této poslední možnosti může vzniknout podezření, že dodané(á) zařízení není (nejsou) 
převzato(y) z již sériově vyrobených kusů, ale je (jsou) vyrobeno(y) v požadovaném čase se 
zvláštní péčí nebo s použitím odlišných komponent vyšší kvality, aby bylo zajištěno splnění 
příslušných předpisů.   
Definici „obcházení“ uvedenou v projektu ANTICSS lze přitom uplatnit pouze v případě, že pro 
výrobu dodaného(ých) zařízení budou použity jiné (kvalitnější) komponenty. Použití odlišných 
(kvalitnějších) komponent lze snadno zjistit tím, že orgány pro dozor nad trhem prověří způsob 
výroby jednotlivých zařízení, nicméně v případě výroby jednoho kusu zařízení toto srovnání 
není možné. 

3.4.4 Rozdíl oproti výrobkům navržených „mimo rozsah“ 

V rámci projektu ANTICSS byly zaznamenány případy, kdy byly výrobky navrženy nebo deklarovány 
tak, že nespadaly do rozsahu stávajících nařízení o ekodesignu a označování energetickými štítky, tj. 
nevztahovaly se na ně minimální požadavky a/nebo energetický štítek.  

Z právního hlediska platí, že pokud je výrobek „mimo rozsah“ nařízení, nemůže být testován pro 
ověření shody – kontroluje se pouze doložka o výluce. Výrobci by mohli kritéria, na jejichž základě 
jsou výrobky z rozsahu působnosti předpisů vyloučeny, zneužít k záměrnému navrhování nebo 
deklarování výrobků tak, aby se na ně předpisy nevztahovaly, nebo k jejich deklarování takovým 
způsobem, aby spadaly do jiné podkategorie příslušného předpisu, a aby se na ně tudíž vztahovaly 
méně přísné nebo příznivější požadavky, které musí výrobce dodržet.  

Byly hlášeny případy výrobku prodávaného jako „chladnička na uskladnění vína“ (kategorie 2) 
namísto víceúčelové chladničky (kategorie 10) podle nařízení (EU) č. 1060/2010 a 643/2019. V 
takových případech nejsou legislativní předpisy správně dodržovány, a to z důvodu jejich neznalosti, 
záměrného nesprávného výkladu nebo nesprávného odkazu na legislativní předpis ze strany 
výrobce. Takové jednání, pokud se s ním orgány dozoru nad trhem setkají, je klasifikováno jako 
„nevyhovění“ (viz odstavec 3.4.1). 

3.4.5 Rozdíl oproti „aktualizacím softwaru“13 

Fungování výrobku může být upraveno prostřednictvím aktualizace softwaru instalované v době po 
uvedení výrobku na trh a jeho instalace prostřednictvím externí komunikace mezi spotřebičem a 

                                                        
13 Podrobná analýza je k dispozici na stránce https://www.anti-
circumvention.eu/storage/app/media/uploaded-files/ANTICSS_Working-paper_Smart-products-and-
circumvention.pdf 

https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/uploaded-files/ANTICSS_Working-paper_Smart-products-and-circumvention.pdf
https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/uploaded-files/ANTICSS_Working-paper_Smart-products-and-circumvention.pdf
https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/uploaded-files/ANTICSS_Working-paper_Smart-products-and-circumvention.pdf
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výrobcem, třetími stranami, nebo dokonce jinými uživateli. To vyžaduje komunikační kanál, tj. 
výrobek musí být připojen k síti, případně musí být aktualizace provedena ručně, například 
prostřednictvím USB paměti. Aktualizace softwaru mají více účelů, např. aktualizace zabezpečení, 
odstranění závad nebo vylepšení softwaru, zlepšení fungování hardwaru, periferií, výkonu nebo 
životnosti zařízení, případně také přidání nových programů, funkcí a vlastností. Potenciální přínosy 
jejich instalace nebo naopak nevýhody v případě jejich odmítnutí se mohou lišit v závislosti na 
potřebách spotřebitelů. Například zajištění kybernetické bezpečnosti zařízení po objevení nových 
zranitelných míst je poměrně důležité a nenainstalování aktualizace může mít v takovém případě 
závažné následky, zatímco dostupnost nových komfortních funkcí nemusí být pro některé 
spotřebitele tak relevantní. 

Aktualizace softwaru se provádějí především v „běžném životě“ po uvedení výrobku na trh. Nelze je 
tedy zneužít k „obcházení“ ve smyslu automatické detekce zkušebních podmínek a změny vlastností 
výrobku a/nebo spotřeby zdrojů v průběhu zkoušení za účelem ověřování shody výrobků, které byly 
právě uvedeny na trh, tj. podle bodu a) definice „obcházení“ podle projektu ANTICSS. Změny 
procesů v důsledku aktualizací softwaru však mohou pozměnit vlastnosti výrobku nebo využití 
zdrojů, jež byly původně změřeny a deklarovány v době uvedení výrobku na trh, když byl tento 
zkoušen v souladu s normou pro příslušný akt v přenesené pravomoci nebo prováděcí předpis. Ve 
snaze o nalezení řešení tohoto problému se aktualizacemi softwaru a jejich důsledky výslovně 
zabývá článek „obcházení a aktualizace softwaru“, který je od roku 2019 součástí nařízení o 
ekodesignu pro konkrétní výrobky.  

 

Obcházení a aktualizace softwaru 
[…] 

Spotřeba energie 14  daného výrobku ani žádné další deklarované parametry se po provedení 
aktualizace softwaru nebo firmwaru nesmí zhoršit, pokud je měření prováděno podle stejné zkušební 
normy, která byla původně použita pro prohlášení o shodě, kromě případu, kdy k tomu dá konečný 
uživatel před provedením aktualizace výslovný souhlas. V důsledku odmítnutí aktualizace nesmí dojít 
ke zhoršení výkonnosti. 

 

Aktualizace softwaru nesmí mít nikdy za následek změnu výkonnosti výrobku takovým způsobem, aby 
výrobek přestal splňovat požadavky na ekodesign vztahující se na prohlášení o shodě.  

 

Nařízení (EU) 2017/1369, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky, řeší 
aktualizace softwaru v článku 3 odst. 4 „Obecné povinnosti dodavatelů“.  

                                                        
14 U kategorií výrobků, které spotřebovávají vodu, jako jsou pračky pro domácnosti a myčky nádobí, se v článku 
uvádí, že „Spotřeba energie a vody daného výrobku ani žádné další deklarované parametry se nesmí zhoršit“. 
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Obecné povinnosti dodavatelů 
[…]  

4. Jakmile je kus modelu uveden do provozu, požádá dodavatel zákazníka o výslovný souhlas s 
každou změnou, která má být na daném kusu provedena prostřednictvím aktualizací, jež by vedla ke 
zhoršení parametrů uvedených na štítku energetické účinnosti tohoto kusu, jak uvádí příslušný akt v 
přenesené pravomoci. Dodavatel informuje zákazníka o účelu aktualizace a o změnách parametrů, 
včetně každé změny třídy uvedené na štítku. Dodavatel poskytne zákazníkovi po dobu úměrnou 
průměrné životnosti výrobku možnost aktualizaci odmítnout, aniž by to vedlo ke ztrátě funkčnosti, jíž 
by bylo možné zabránit. 
[…] 

 
Podle těchto ustanovení nařízení o ekodesignu a označování energetickými štítky je zhoršení 
spotřeby energie a jakéhokoli jiného deklarovaného parametru po aktualizaci softwaru nebo 
firmwaru „v souladu“ s legislativou za předpokladu, že je před aktualizací získán výslovný souhlas 
koncového uživatele a míra zvýšení spotřeby energie nepřekročí platné minimální požadavky na 
ekodesign. Aktualizace softwaru by mohly být rovněž považovány za „nevyhovující“ v případě, kdy 
by míra zvýšení spotřeby energie překročila minimální požadavky na ekodesign platné v době 
uvedení konkrétního modelu na trh. 

Požadavky na aktualizace softwaru včetně potvrzení ze strany koncového uživatele, jak je uvedeno 
v nařízeních, se vztahují na výrobky při jejich uvádění na trh. Ověření by však bylo zapotřebí také v 
době, kdy je výrobek již nějakou dobu na trhu dostupný. V případě, že dojde ke změně spotřeby 
energie/zdrojů nebo jiných parametrů energetického štítku, je možné výsledek „aktualizace 
softwaru“ považovat za nový výrobek, který by vyžadoval nové přezkoušení ze strany orgánů pro 
dozor nad trhem za účelem ověření shody s příslušnými právními předpisy. V takovém případě je 
před ověřením shody nebo během něj zapotřebí stáhnout nejnovější aktualizaci softwaru; poté je 
nutno změřit spotřebu energie a vlastnosti zařízení a zkontrolovat zhoršení kteréhokoliv z 
parametrů po aktualizaci.  

V každém případě musí orgány pro dozor nad trhem ověřit, zda je uživatel požádán o potvrzení.  

Teoreticky by určitý druh „aktualizace softwaru“ mohl být stále klasifikován jako „obcházení“ 
předpisů, pokud by spadal pod část c) definice ANTICSS (viz odstavec 3.1). V těchto případech je 
výrobek specificky naprogramován takovým způsobem, aby vykazoval velmi dobrou spotřebu 
energie a/nebo zdrojů po dobu, během které se kontrola shody očekává, případně po předem 
stanovený počet cyklů. V době uvedení na trh je však výrobek již naprogramován tak, aby byl ve 
výsledku vyhovující, pokud by jej orgán pro dozor nad trhem ke kontrole shody vybral, ale aby se jeho 
vlastnosti po určité době od uvedení do provozu automaticky změnily. K automatické změně nedojde 
během časového intervalu, v němž se ověření shody očekává, ale teprve později. Výsledkem pak 
může být zmírnění výkonnostních omezení daných nutností dodržet požadavky předpisů, v důsledku 
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čehož dojde k zatraktivnění výrobku pro koncové uživatele. Algoritmus aktualizace je v dodaném 
výrobku již přítomen, tj. není poskytován dodatečně prostřednictvím externí aktualizace softwaru.   

 
3.4.6 Vztah mezi „chytrými“ (smart) výrobky a „obcházením“ 

Projekt ANTICSS rovněž analyzoval potenciál tzv. chytrých výrobků s ohledem na využití jejich 
vestavěného softwaru k „obcházení“ regulačních požadavků v souvislosti s ekodesignem a 
označováním energetickými štítky15.  

Neexistuje žádná sdílená definice „chytrých“ spotřebičů. Například v Přípravné studii týkající se 
ekodesignu „chytrých spotřebičů“ (Ecodesign Preparatory Study on ‘Smart Appliances’) 16  bylo 
rozhodnuto zaměřit se v konečném důsledku pouze na flexibilitu na straně poptávky s ohledem na 
elektrickou síť. V rámci širšího přístupu souvisejícího s kontextem „obcházení“ předpisů však projekt 
ANTICSS rozlišoval mezi výrobky prodávanými jako „chytré“ a výrobky, které se jako „chytré“ chovají 
(viz Obrázek 3 níže).  

Spotřebiče prodávané jako „chytré“ jsou podle všeho charakterizovány zejména nabízenými 
službami (utilitami), připojením k internetu a také „vnější“ komunikací, tj. komunikací mezi různými 
spotřebiči a/nebo možností ovládání přes internet.  

Na druhou stranu, výrobky navržené takovým způsobem, aby dokázaly obejít, tj. pozměnit své 
vlastnosti specificky v průběhu zkoušení (výrobky chovající se „chytře“), může být zapotřebí 
charakterizovat odlišným způsobem. Zatímco přítomnost softwaru ve spotřebiči se jeví jako 
předpoklad chytrosti, samotný akt „obcházení“ může přesahovat rozsah jednoduché řídicí logiky, 
která je implementována téměř ve všech spotřebičích: senzor, procesní software či akční člen 
reagující (pouze) na jeden vstupní parametr. Oproti tomu v případě „chytrosti“ spojené s 
„obcházením“ předpisů se podle všeho jedná o sofistikovanější nebo „inteligentnější“ zpracování. 

                                                        
15 Pro podrobnou analýzu viz Graulich et al. (2019): Analýza vztahu mezi „chytrými“ výrobky a obcházením 
předpisů (Analysis of the relation between ‘smart’ products and circumvention), 2019.  K dispozici on-line na 
adrese https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/uploaded-files/ANTICSS_Working-
paper_Smart-products-and-circumvention.pdf, naposledy navštíveno 21. října 2020. 
16 Viz https://eco-smartappliances.eu/en  

https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/uploaded-files/ANTICSS_Working-paper_Smart-products-and-circumvention.pdf
https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/uploaded-files/ANTICSS_Working-paper_Smart-products-and-circumvention.pdf
https://eco-smartappliances.eu/en
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Obrázek 3: Různé přístupy: Výrobky prodávané jako „chytré“ a výrobky, které se jako „chytré“ 

chovají 

Souhrnem je možno uvést, že projekt ANTICSS dospěl k následujícím závěrům ohledně vztahu mezi 
„chytrými“ výrobky a problematikou „obcházení“ předpisů:  

 Spotřebiče disponující funkcemi, s ohledem na něž jsou prodávány jako „chytré“, samy o sobě nepředstavují 
náznak „obcházení“. 

 Výrobky, které jsou schopny se chovat chytře (= inteligentně) takovým způsobem, aby dokázaly obejít požadavky 
předpisů v průběhu zkoušky, nemusí být nutně prodávány jako chytré.  

 Nezbytnou podmínkou chytrosti je přítomnost softwaru.  
 Akt „obcházení“ předpisů prostřednictvím softwaru, který je relevantní pouze za zkušebních podmínek 

stanovených pro zkoušky sloužící k ověřování shody, nastává buď automatickým rozpoznáním probíhající zkoušky a 
úpravou vlastností výrobku a/nebo spotřeby zdrojů během zkoušky, nebo přednastavenou změnou vlastností v 
krátkém období po uvedení výrobku do provozu, jak je uvedeno v definicích „obcházení“ a) a c) vytvořených v 
rámci projektu ANTICSS, které jsou uvedeny v tomto dokumentu (viz odstavec 3.1).  

 Pokud je určitý „inteligentní“ software ve výrobku obsažen již v okamžiku jeho uvedení na trh, mohou být takové 
spotřebiče náchylnější k tomu, aby tento software sloužil také k „obcházení“ předpisů.  
Na druhou stranu, pokud se standardní zkušební podmínky zřetelně liší od podmínek běžného života, může pro 
tyto účely postačovat i jednoduchá řídicí logika, která spotřebiče naprogramuje takovým způsobem, aby tyto 
zkušební podmínky rozpoznaly a upravily podle nich určité parametry.  

 Ne všechny „chytré spotřebiče“ se musí samy o sobě dopouštět obcházení v rámci ověřování shody s předpisy EU v 
oblasti ekodesignu a označování energetickými štítky:  
=> Na jedné straně, u některých výrobků nemusí „chytrost“ vůbec souviset s parametry regulovanými 
energetickými štítky nebo ekodesignem a/nebo chytrá funkce může dokonce vést k vyšší spotřebě energie namísto 
jejího snižování.  
=> Na druhé straně platí, že výrobci musí výslovně využít chytrosti spotřebičů a naprogramovat je takovým 

Products marketed as ‘smart’ Products acting ‘smart’ (= intelligent) 

For products marketed as ‘smart appliances’, there 
seems to be no clear definition. Often, either the 
utility or the possibilities for external 
communication via internet connection are 
highlighted under this term. Products are 
marketed as smart when for example providing 
automatic software updates, remote control 
function via smartphone app or for the purpose of 
demand side flexibility, as well as communication 
between appliances or to a smart home network.  
Also computer functions for appliances other than 
computers (e.g. smart TVs), additional functions 
like a webcam for controlling and communicating 
the status (e.g. smart fridge), as well as learning or 
AI-enabled appliances are promoted as smartness. 
These functionalities, however, do not necessarily 
provide the technical configuration to circumvent 
compliance testing.  

Products with the technical operation principle and 
configuration to circumvent compliance testing, i.e. 
with the ability to detect being in a test situation and 
altering the product performance and/or resource 
consumption specifically during test in order to reach 
more favourable test results, are not necessarily 
marketed as smart products, for example the function 
‘internal adjustment’.  
Further, if a standard test situation is clearly differing 
from real-life conditions, e.g. through dedicated 
parameters such as stable ambient conditions over a 
certain time (apparent for refrigerators with no door 
openings under test), or a certain sequence of cycles, a 
more sophisticated or smart (= ‘intelligent’) processing 
might even not be necessary for the product to detect 
being under test; simple control logic programmed 
explicitly towards recognizing these test conditions 
and adjusting might be sufficient.  
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způsobem, aby tyto dokázaly rozpoznat, že jsou podrobeny zkoušení, a aby během zkoušky upravily své vlastnosti 
a/nebo spotřebu zdrojů tak, aby ve zkoušce dosáhly příznivějších výsledků.  

Obrázek 4: Závěry týkající se vztahu mezi chytrými výrobky a „obcházením“ předpisů 
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4 Ověřovací postup zaměřený na identifikaci 
„obcházení“ 

Jak bylo uvedeno v odstavci 3.4.1, „obcházení“ předpisů přesahuje rámec tradičnějšího 
„nevyhovění“, které je spojeno s formálními nebo technickými požadavky. V průběhu projektu 
ANTICSS bylo zjištěno, že „obcházení“ je nejen obtížněji odhalitelné, ale také že standardní postupy 
dozoru nad trhem a částečně i harmonizované normy nejsou pro daný účel vhodné.  

V tomto odstavci jsou nastíněny konkrétní prvky, které je zapotřebí zahrnout do různých fází 
společného ověřovacího postupu pro dozor nad trhem, aby bylo dosaženo výslovného řešení 
problematiky „obcházení“ předpisů, tj. zaměření na výrobky a jejich vzorkování (viz odstavec 4.1), 
ověřování shody (viz odstavec 4.2) a následné činnosti prováděné orgány dozoru nad trhem (viz 
odstavec 4.3).  
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Obrázek 5: Přístup k postupu ověřování zaměřenému na identifikaci „obcházení“ podle 
projektu ANTICSS 

4.1 Vyhledávání a zajišťování vzorků výrobků (skupin) a 
spotřebičů  

Vzhledem k tomu, že není k dispozici příliš zkušeností s vyhledáváním výrobků, které by ve srovnání 
s jinými byly náchylnější k „obcházení“ předpisů, vychází tato část ze zkušeností shromážděných v 
rámci projektu ANTICSS. Následně je jako příklad uveden proces výběru výrobků uplatňovaný v 
rámci projektu ANTICSS.  

4.1.1 Vyhledávání výrobků náchylnějších k „obcházení“ předpisů v rámci programu 
ANTICSS  

Aby bylo možné provádět dohled nad trhem, který bude efektivní z hlediska vynaložených zdrojů a 
který se bude zaměřovat zejména na obcházení předpisů, je nezbytné, aby orgány pro dozor nad 
trhem jednaly aktivně. Vzhledem k tomu, že dosud nejsou k dispozici dostatečně obsáhlé znalosti o 
tom, jak identifikovat výrobky, které obcházejí předpisy o ekodesignu a označování energetickými 
štítky nebo příslušné související normy, bylo v rámci projektu ANTICSS určeno několik vzorců 
chování, které by měly být při vyhledávání výrobků náchylnějších k „obcházení“ předpisů 
zohledněny, aby bylo možné dosáhnout co nejefektivnějšího výsledku. 

Pro cílený průzkum trhu je klíčové shromáždit základní informace. Přístup uplatněný v rámci 
projektu ANTICSS se soustředil na hloubkovou analýzu následujících prvků:  

• shromažďování informací o údajných nebo prokázaných případech „podezřelého chování“ 
(např. nahlášených případech, srovnatelných výrobcích s velmi podobnými technickými 
vlastnostmi, ale např. s rozdílnými hodnotami indexu energetické účinnosti (EEI) atd.); 

• zohlednění specifických situací se zvýšeným rizikem obcházení – odráží se v „definici ANTICSS“, 
příčinách „podezřelého chování“ a v „náznacích obcházení“; 

• analýza předpisů o ekodesignu a označování energetickými štítky a platných harmonizovaných 
norem zaměřená na identifikaci otevřených slabých míst/mezer a slabých míst/mezer, které již 
byly řešeny17.  

Obrázek 6 poskytuje neúplný přehled zvyklostí, které se vyskytují v následujících oblastech, přičemž 
tento seznam může být odpovídajícím způsobem rozšířen:  

• spotřebiče; 
• dokumenty / informace o výrobku poskytované výrobci; 

                                                        
17 Cílem je zabránit plýtvání zdroji v případech, kdy nedostatky již byly vyřešeny. 
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• normy a 
• právní rámec (nařízení o ekodesignu a označování energetickými štítky). 

Projekt ANTICSS se zaměřil na aspekty, které by mohly otevírat dveře pro „obcházení“ předpisů. 

 

 
Obrázek 6: Podezřelé zvyklosti zjištěné v rámci projektu ANTICSS 
 

4.1.2 Postup získávání vzorků pro laboratorní zkoušky v rámci projektu ANTICSS 

Je důležité poznamenat, že projektový tým ANTICSS vyvinul specifický postup pro získávání vzorků 
výrobků pro účely posuzování „obcházení“. To znamená, že hlavním cílem projektu nebylo posoudit 
přímo soulad s jinými požadavky jako takový, ale spíše zjistit, „zda“ a „jak“ k „obcházení“ dochází. 

Strategie získávání vzorků v rámci projektu ANTICSS zahrnovala dva hlavní kroky:  

1. stanovení kategorií výrobků (viz 4.1.2.1) a 

2. výběr modelu pro laboratorní zkoušky (viz 4.1.2.2). 
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4.1.2.1 Výběr „kategorií výrobků“ a „případů“ využitý pro zkoušení v rámci projektu ANTICSS 

Na základě úplného seznamu kategorií výrobků, které spotřebovávají energie a na které se vztahují 
předpisy o ekodesignu a/nebo označování energetickými štítky, vytvořil tým projektu ANTICSS 
„semikvalitativní“ metodiku pro výběr kategorií výrobků pro zkoušení v laboratořích. Úplný seznam 
kategorií výrobků byl zkombinován s vylučovacími a výběrovými kritérii (viz níže) s cílem zúžit 
seznam na deset kategorií výrobků, které byly pro zkoušení v rámci projektu ANTICSS následně 
vybrány18. 

Kritéria pro vyloučení – kategorie výrobků, které nebyly v rámci projektu ANTICSS 
zkoušeny 

1. Kategorie výrobků vyloučené z rozsahu působnosti projektu ANTICSS 
Skupiny výrobků, na které se nevztahuje zvláštní nařízení v přenesené pravomoci nebo 
prováděcí nařízení o ekodesignu nebo označování energetickými štítky (např. skupiny 
výrobků podléhající Dobrovolným dohodám) a skupiny výrobků, které nadále nejsou z 
pohledu trhu relevantní (tj. nulový prodej od roku 2020). 

2. Kategorie výrobků, pro které nejsou k dispozici harmonizované normy nebo přechodné 
metody  
V úvahu byly brány pouze takové typy výrobků, pro které existuje metoda měření ve formě 
harmonizované normy nebo přechodné metody. Zkušební laboratoře musí mít pro provádění 
zkoušek výrobků k dispozici referenční protokol, aby byly schopny provádět odpovídající 
výpočty a případně navrhovat alternativní metody ke stanoveným postupům. 

3. Kategorie výrobků, u nichž nebyly v rámci projektu ANTICSS zjištěny žádné podezřelé 
případy  
Hlavní kritéria pro výběr vycházela z informací od zainteresovaných subjektů, které byly v 
rámci projektu ANTICSS shromážděny formou konzultací vedených v prvních fázích projektu. 
Kategorie výrobků, u nichž nebyly hlášeny žádné případy podezřelého chování, nebyly pro 
účely zkoušení zohledněny. 

Kategorie výrobků se zjištěnými případy klasifikovanými v rámci projektu ANTICSS jako 
„vyhovující“ nebo „nevyhovující“ 
Partneři projektu analyzovali všechny nahlášené případy podezřelého chování a shodli se na 
kategorizaci „obcházení“ nebo „ohrožujících vlivů“ podle definic ANTICSS; některé případy se 
nakonec ukázaly jako „vyhovující“ nebo „nevyhovující“, a proto nebyly v rámci projektu dále 
sledovány. Tým se rozhodl zaměřit pouze na případy, které byly klasifikovány jako „obcházení“ a 
„ohrožující vlivy“. 

                                                        
18 Pro podrobnější informace viz: Výstup D13 (D3.3): Seznam skupin výrobků pro provedení zkoušek 
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Kritéria pro výběr kategorií výrobků, které byly v rámci projektu ANTICSS zkoušeny  
Po zohlednění vylučovacích kritérií byla pro zbývající kategorie výrobků uplatněna následující 
kritéria výběru, aby zůstal zachován seznam deseti kategorií výrobků. 

• Kategorie výrobků s případy klasifikovanými jako podezření na „obcházení“ (viz odstavec 
3.1): Všechny případy, které projektový tým ANTICSS označil za podezřelé z „obcházení“, byly 
vybrány pro další analýzu v laboratořích. 

• Kategorie výrobků s případy klasifikovanými jako podezření na „ohrožující vlivy“ (viz 
odstavec 3.2): U případů, které byly klasifikovány jako podezřelé z „ohrožujících vlivů“, byl 
použit semikvantitativní přístup, jehož cílem bylo stanovit pořadí kategorií výrobků. Zvolenými 
parametry byly: počet případů „ohrožujících účinků“, kapacita laboratorních zkoušek v rámci 
konsorcia ANTICSS a existence energetického štítku pro výrobek jakožto multiplikačního 
faktoru zohledňujícího význam pro spotřebitele. 

• Vyjádření skupin kategorií výrobků: Skupiny kategorií výrobků definované v projektu ANTICSS 
zahrnují elektronická zařízení, zařízení pro vytápění, zařízení pro chlazení, bílou techniku, 
osvětlení a průmyslové aplikace. Kategorie výrobků v rámci stejné skupiny mají podobné 
vlastnosti z hlediska chování výrobků, způsob provozu nebo druh používaného paliva. Zkoušení 
kategorií výrobků z různých skupin umožnilo lépe porozumět postupům „obcházení“ napříč 
všemi skupinami výrobků, na které se problematika ekodesignu nebo označování 
energetickými štítky vztahuje. 

Z deseti kategorií výrobků, které byly tímto způsobem pro zkoušení s využitím výše uvedeného 
přístupu původně vybrány (topná zařízení, televizory, pokojové klimatizace, chladničky pro 
domácnosti, mrazničky a kombinované chladničky/mrazničky pro domácnosti, myčky nádobí pro 
domácnosti, pračky pro domácnosti, sušičky prádla pro domácnosti, lokální ohřívače vzduchu na 
tuhá paliva a trouby pro domácnosti), nebyly nakonec zohledněny dvě kategorie výrobků, neboť 
výrobky s požadovanými technickými vlastnostmi u nich nebyly k dispozici (domácí chladničky) a 
nahlášený případ byl po podrobném přehodnocení nakonec klasifikován jako „nevyhovující“ (lokální 
ohřívače vzduchu na tuhá paliva). 

4.1.2.2 Postup pro výběr „modelu“ uplatněný v rámci projektu ANTICSS 

Následující postup pro výběr modelu využitý v rámci projektu ANTICSS byl zaměřen především na 
vyhledání spotřebičů s vysokou pravděpodobností chování spočívajícího v „obcházení“ předpisů. 
Zvolená metoda byla založena na kombinaci modelů identifikovaných v dříve hlášených případech 
podezření na „obcházení“ a „ohrožující vlivy“ a částečně náhodného výběru založeného na riziku, 
který se opíral o rámcová technická/výkonnostní kritéria s cílem maximalizovat pravděpodobnost 
odhalení „obcházení“. 

Podle grantové dohody ANTICSS by měly být pro každou z vybraných kategorií výrobků nakonec 
vybrány tři modely. Aby se předešlo zbytečným duplicitám, bylo zapotřebí zajistit, aby si dané tři 
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modely nebyly příliš podobné (např. varianty stejného modelu výrobku v rámci stejné značky) nebo 
rovnocenné (např. stejný model prodávaný pod různými značkami / modelovými označeními).  

Dále bylo zapotřebí, aby vybrané modely bylo možné dostatečně snadno zajistit a aby byly 
dostupné prostřednictvím standardního dodavatelského řetězce v rámci dané země, ve které se 
nacházela zkušební zařízení, a to z důvodu snížení rizika poškození při přepravě a dalších 
souvisejících rizik. Modely musely být na trhu dostupné v době zahájení nákupu a v ideálním 
případě musely být stále dostupné i po ukončení projektu.  

V rámci tohoto postupu byly upřednostňovány modely s vyšší třídou energetické účinnosti, neboť 
u nich bylo možné očekávat vyšší náchylnost k praktikám „obcházení“ z důvodu většího tlaku na 
výrobce, aby dosáhl co nejlepší klasifikace těchto modelů.  

Popis metodiky výběru modelů v rámci projektu ANTICSS 19 

Zavedení konkrétního cíleného nebo polonáhodného přístupu bylo aplikováno případ od případu, 
zejména v závislosti na dostupných podkladech a odborných analýzách. Použité rámcové principy 
jsou uvedeny níže: 

1. Cílený výběr byl uplatněn v těch případech, kdy byly v rámci konzultací se zainteresovanými 
subjekty v rámci projektu ANTICSS identifikovány konkrétní značky a/nebo modely. 

2. Pokud v hlášeném případě nebyla uvedena žádná konkrétní značka/model, byl použit „polo-
náhodný“ výběr. Hlavní důraz při vyhledávání byl kladen na technické vlastnosti nebo 
zvláštnosti spojené s nahlášeným podezřením na „obcházení“ nebo „ohrožující vliv“. 
Zkušební laboratoře poskytly při hodnocení těchto technických vlastností podporu formou 
svých zkušeností a know-how.  

3. A konečně, pokud předchozí přístupy stále nevedly k vymezení potřebného užšího výběru, 
byla využita další výběrová kritéria založená na odborném posouzení a v případě potřeby byl 
proveden zcela náhodný výběr. 

Postup pro konečný výběr tří modelů v rámci projektu ANTICSS sestával z následujících kroků, v 
jejichž rámci byly zohledněny i výše uvedené úvahy: 

                                                        
19 Pro podrobnější informace viz: Výstup D15 (D4.2): Postup výběru modelu pro alternativní zkoušení (Model 
selection procedure for alternative testing); https://www.anti-
circumvention.eu/storage/app/media/D15_ANTICSS_Model-selection_final.pdf 

https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/D15_ANTICSS_Model-selection_final.pdf
https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/D15_ANTICSS_Model-selection_final.pdf
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Obrázek 7: Metodika pro výběr zkoušených modelů 

• Krok č. 1: Využití internetových stránek pro porovnávání výrobků, které jsou dostupné a 
fungují v několika zemích EU (např. Idealo ve Španělsku a Německu), pro vytvoření přehledu 
o výrobcích v zemi, kde se zkušební laboratoř nachází. Tyto rozsáhlé webové stránky pro on-
line porovnávání výrobků obsahují snadno dostupné filtry, které usnadňují výběr výrobků.  

• Krok č. 2: Filtrování podle technických vlastností nebo požadovaných informací, které 
zkušební laboratoře nebo odborníci označili za možné indicie pro obcházení. Na základě 
zkušeností a odborných znalostí zkušebních laboratoří a dalších partnerů projektu ANTICSS 
byly při navrhování alternativních zkušebních metod (viz odstavec 4.2.2) vyvozeny klíčové 
závěry o specifických vlastnostech výrobků, jejichž cílem bylo výběr modelu usnadnit. Pokud 
to bylo možné, laboratoře v tomto smyslu označily klíčové technické vlastnosti nebo 
konkrétní požadavky na informace, kterým byla při výběru konkrétního modelu na základě 
zaznamenaných případů „obcházení“ a „ohrožení“ věnována hlavní pozornost. Dále byly 
upřednostňovány modely obsahující komponenty, které zvyšují riziko možnosti obcházení 
(např. elektroniku, chytré funkce, senzory, přítomnost podezřelých programů, režimů 
a/nebo nastavení) a modely s uváděnou velmi nízkou energetickou náročností (např. A+++).  

• Krok č. 3: Filtrování z hlediska dostupnosti výrobku na trhu s ohledem na datum uvedení na 
trh (tj. upřednostnění výrobků, které byly uvedeny na trh v letech 2019 nebo 2018) a 
dostupnosti ke koupi u prodejce v zemi sídla zkušební laboratoře, aby bylo zajištěno 
minimální zpoždění při přepravě a riziko poškození. 

• Krok č. 4: Kontrola jakosti. Manuální kontrola, jejímž cílem bylo zajistit mimo jiné to, aby 
modely zařazené do užšího výběru nebyly pouhými variacemi téhož modelu, kontrola 
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povinných dokumentů/informací s cílem ověřit správnost použití filtrů v krocích č. 1 a 2, 
ověření skladové dostupnosti příslušných modelů atd. 

Výběr modelů z užšího seznamu (dle potřeby) 

V případech, kdy výsledný výběr po vyfiltrování podle příslušných kritérií obsahoval více než tři 
modely, byl proveden další manuální výběr na základě následujících kritérií: 

• alespoň tři různé značky a výrobce (pokud to bylo možné); 
• ceny modelů v přiměřených mezích20; 
• odborné posouzení potenciálu pro obcházení (na základě deklarací pro výrobek, energetické 

třídy, vlastností, srovnání s jinými podobnými výrobky a dalších relevantních aspektů). 

Pokud i takto získaný užší seznam stále obsahoval velký počet modelů, byl konečný výběr tří modelů 
proveden náhodně.  

Rámcová kritéria, která nebyla při výběru modelu zohledněna 

Tým projektu ANTICSS rovněž diskutoval o následujících kritériích s ohledem na jejich zahrnutí do 
výběru modelu. Nakonec však tato kritéria nebyla zohledněna, a to z důvodů popsaných v následující 
tabulce. 

Tabulka 1: Kritéria, která nebyla při výběru modelu zohledněna 

Kritéria  Důvod pro vyloučení z výběru modelu 

Značky s historií podvodů 
nebo s vysokou mírou 
nedodržování předpisů  

Toto kritérium bylo pro účely projektu považováno za příliš nejisté. Je také možné, že s 
ohledem na historická zjištění již výrobci podezřelých značek přijali opatření. Cílem 
projektu ANTICSS bylo zaměřit se na technická kritéria. Toto kritérium bylo uplatněno 
při výběru kategorií výrobků, nikoli však pro konkrétní model(y). 

Značky a/nebo modely s 
vysokým podílem na trhu, 
tj. z důvodu jejich většího 
potenciálu ovlivnit spotřebu 
energie ve srovnání s 
modely s nízkým objemem 
prodeje a také s ohledem 
na jejich viditelnost pro 
spotřebitele 

Tento druh údajů nebylo možné do celkové metodiky výběru zahrnout z důvodu 
nedostatku volně dostupných veřejných údajů o podílech na trhu.  

Značky a modely ve 
vysokých cenových 
segmentech 

Byl učiněn závěr, že není relevantní zaměřit se pouze na určitý cenový segment, neboť 
ceny závisí na mnoha aspektech, nikoli pouze na účinnosti (úspornosti). Obecně platí, 

                                                        
20 Průměrná částka 1 500 EUR na jedno zařízení zahrnující náklady na nákup včetně logistiky, jak je uvedeno v 
Grantové dohodě projektu ANTICSS. 
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Kritéria  Důvod pro vyloučení z výběru modelu 

že modely s vysokou účinností/výkonem patří také do vyššího segmentu trhu, ačkoli 
nemusí nutně náležet do toho nejvyššího segmentu. 

Značky a modely v nízkých 
cenových segmentech 

Byl učiněn závěr, že není relevantní zaměřit se pouze na určitý cenový segment, neboť 
ceny závisí na mnoha aspektech, nikoli pouze na úspornosti (účinnosti). Náklady na 
vytvoření systému pro obcházení předpisů se navíc v případě nižší kupní ceny nevrátí, 
což omezuje ekonomický přínos z podvádění právě prostřednictvím obcházení 
předpisů. 

Značky a modely s nízkou 
energetickou náročností 
(např. dle energetické 
třídy) 

Obcházení předpisů není v nízkých energetických třídách pravděpodobné, neboť přínos 
takového jednání spočívajícího v obcházení předpisů je omezený. Současné úrovně 
minimálních požadavků na ekodesign a označování energetickými štítky jsou pro 
většinu výrobků poměrně snadno dosažitelné (platí již několik let a na trhu je k dispozici 
mnoho výrobků řazených do vyšších tříd účinnosti). 

4.2 Ověřování shody s ohledem na „obcházení“  

4.2.1 Technická shoda  

Ověřování ze strany orgánů pro dozor nad trhem, zda výrobek splňuje požadavky platných právních 
předpisů, lze rozdělit na kontrolu „formální“ shody (administrativní požadavky, např. dokumentace, 
značení atd.) a „technické“ shody (základní požadavky). Vzhledem k tomu, že problematika 
„obcházení“ je úzce spojena se zkoušením, provedl tým projektu ANTICSS u vybraných modelů 
výrobků laboratorní zkoušky zaměřené na „obcházení“, které byly spojeny s důkladným posouzením 
textů příslušných předpisů a norem.  

OMEZENÍ POUŽITELNOSTI HARMONIZOVANÝCH NOREM PRO ODHALOVÁNÍ „OBCHÁZENÍ“ PŘEDPISŮ  

Nařízení o ekodesignu a označování energetickými štítky specifikuje ověřovací postup pro účely 
dozoru nad trhem a stanoví metody pro měření a výpočty, které je zapotřebí dodržovat. 

Modely zkoušené podle harmonizovaných norem nebo s využitím nejmodernějších metod se 
považují za vyhovující příslušným požadavkům v případě, že stanovené hodnoty (příslušné 
parametry naměřené při zkouškách a hodnoty vypočtené na základě takových měření) odpovídají 
příslušným ověřovacím tolerancím uvedeným v tabulkách příslušných ověřovacích příloh. 

Při hodnocení „obcházení“ však obvyklý postup ověřování není vhodný. Jak již bylo uvedeno v 
odstavci 3.4.1, „obcházení“ přesahuje rámec běžného „nevyhovění“, a je tudíž obtížněji odhalitelné. 
V případě obcházení se výrobek při zkoušce na první pohled jeví tak, že všechny požadavky příslušné 
harmonizované normy nebo přechodné metody splňuje. To je však dáno tím, že výrobek samotný 
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nebo jeho nastavení byly upraveny s cílem obejít předpisy nebo využít jejich mezer21, tj. výsledky 
zkoušek jsou ovlivněny takovým způsobem, aby za standardních testovacích podmínek vycházely 
příznivěji.  

Z tohoto důvodu je téměř nemožné obcházení zjistit pomocí standardních metod měření 
harmonizovaných v souladu s předpisy. 

Tým projektu ANTICSS proto dospěl k závěru, že je nutné standardní zkušební postup přizpůsobit 
tak, aby byl schopen „obcházení“ předpisů odhalovat. Je zapotřebí navrhnout zkušební podmínky, 
které se budou lišit od podmínek uvedených v harmonizovaných normách, a následně vyvinout a 
uplatňovat alternativní zkušební metody, které by umožnily zjistit, zda k „obcházení“ nebo k 
„ohrožujícím vlivům“ dochází.  

Tým projektu ANTICSS však jako referenční hodnotu pro porovnání s výsledky získanými při použití 
alternativní zkoušky použil výsledky a podmínky podle harmonizované normy (viz odstavec 4.2.2).  

Právní oznámení: Cílem projektu ANTICSS bylo definovat, zjistit přítomnost a nalézt způsoby, jak se 
do budoucna vyhnout „obcházení“ a „ohrožujícím vlivům“. Cílem projektu nebylo ověřit shodu 
modelů vybraných pro laboratorní zkoušky. V tomto ohledu se projektový tým ANTICSS záměrně 
vyhýbá používání výrazů jako „ověřování shody“ nebo „shoda modelu“.  

Pokud se výsledky laboratorních zkoušek provedených podle harmonizované normy lišily od 
deklarovaných hodnot dotčených parametrů více, než je stanovená tolerance pro ověření, byl model 
označen jako „nevyhovující“, v opačném případě byl model označen jako „vyhovující“. O případném 
přijetí kroků směřujících k ověření shody modelů (mimo rámec projektu) mohly rozhodnout pouze 
partnerské orgány pro dozor nad trhem spolupracující s projektem ANTICSS, kterým byly výsledky 
zkoušek předány. 

U modelů, které se podle výsledků zkoušek provedených na základě harmonizovaného standardního 
postupu ukázaly jako „nevyhovující“ požadavkům předpisů o ekodesignu a označování 
energetickými štítky, byly přesto použity alternativní zkušební postupy vytvořené v rámci projektu 

                                                        
21 Pokud byl model navržen tak, aby byl schopen zjistit, že je podroben zkoušce, a specificky reagovat 
automatickou změnou svých vlastností během zkoušky (viz definice „CV“ v rámci projektu ANTICSS v odstavci 3.1) 
s cílem dosáhnout příznivější úrovně pro některý ze stanovených parametrů;  
nebo pokud jsou výrobky během zkoušky specificky přednastaveny nebo ručně změněny, což má vliv na jejich 
výkon a/nebo spotřebu zdrojů (viz definice b) CV v rámci projektu ANTICSS v odstavci 3.1); nebo pokud se 
přednastavené parametry výrobku změní během krátké doby po uvedení výrobku do provozu (viz definice c) CV v 
rámci projektu ANTICSS v odstavci 3.1), zkoušený výrobek při zkoušce za harmonizovaných standardních 
zkušebních podmínek zdánlivě vyhovuje zákonným požadavkům. 
Stejná situace může nastat v případě, kdy jsou využívány specifické mezery nebo slabá místa v normách a/nebo 
v právních předpisech, což je v rámci projektu ANTICSS označováno jako „ohrožující vlivy“ (viz odstavec 3.2). 
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ANTICSS (viz odstavec 4.2.2) a výsledky zkoušek podle harmonizovaného a alternativního 
zkušebního postupu byly analyzovány z hlediska významných odchylek. 
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4.2.2 Laboratorní zkoušky podle alternativních zkušebních metod 

4.2.2.1 Obecná kritéria pro vytvoření alternativních zkušebních metod zaměřených na vyhledávání 
obcházení předpisů 

V případech, kdy se orgány pro dozor nad trhem při posuzování shody zaměřují na problematiku 
obcházení předpisů, ať z důvodu zjištěného, nebo nahlášeného podezření na podivné chování 
výrobku, nebo jako na hlavní předmět svého šetření (viz například Obrázek 6 v odstavci 4.1.1 na 
základě určitých podezřelých návyků zjištěných v rámci projektu ANTICSS), první krok spočívá ve 
výběru vhodného zkušebního postupu ze stávajících zkušebních postupů nebo ve vytvoření nového 
alternativního zkušebního postupu, který by byl zaměřen na sledovanou problematiku obcházení 
předpisů.  

V alternativním zkušebním postupu by měly být mírně upraveny pouze ty aspekty standardních 
zkušebních podmínek, které jsou považovány za náchylné k manipulaci nebo u nichž podezření na 
manipulaci existuje. Alternativní zkušební metody měly být zároveň navrženy tak, aby se co nejvíce 
blížily harmonizovaným normám, aby bylo možné dosáhnout srovnatelnosti obou souborů výsledků 
měření. V rámci projektu ANTICSS se vycházelo z předpokladu, že pokud alternativní metoda měření 
vede k nevysvětlitelným změnám výsledků měření, může to naznačovat, že výrobek mohl být 
speciálně upraven tak, aby byl schopen harmonizované standardní zkušební podmínky rozpoznat, 
případně své vlastnosti s ohledem na takové podmínky optimalizovat. 

Kritéria pro vytvoření alternativních zkušebních postupů zaměřených na vyhledávání obcházení 
předpisů mimo jiné zahrnují:  

• Cílem alternativních zkušebních postupů je odhalit nevysvětlitelné změny ve výsledcích měření 
způsobené (mírnou) změnou nejlépe jen jedné zkušební podmínky, které mohou naznačovat 
pokus o obcházení předpisů u zkoušeného výrobku.  

• Alternativní zkušební postupy musí být navrženy tak, aby se co nejvíce blížily standardním 
postupům, aby bylo možné zajistit dostatečnou srovnatelnost s výsledky původního měření za 
standardních podmínek. 

• Alternativní zkušební postupy by měly být orgány pro dozor nad trhem a zkušebními 
laboratořemi snadno použitelné, aniž by v porovnání se zkouškami podle harmonizované normy 
představovaly dodatečnou zátěž z hlediska pracnosti a nákladů. Z důvodů efektivity by mělo být 
podporováno využívání stávajících alternativních zkušebních metod, spíše než vytváření nových. 
Je třeba poznamenat, že kromě příkladů vzniklých v rámci projektu ANTICSS22 existuje v rámci 
EU několik dalších organizací nebo výzkumných projektů, které takové postupy navrhují, např. 

                                                        
22 Další informace jsou k dispozici v dokumentu D14 (D4.1) Alternativní zkušební metody a přístupy k 
odhalování obcházení předpisů EU o ekodesignu a označování energetickými štítky nebo na adrese: 
https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/D14_ANTICSS_Alternative-test-procedures_final.pdf 

https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/D14_ANTICSS_Alternative-test-procedures_final.pdf
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projekt H2020 EEPLIANT, zkušební laboratoř Regent atd. Je však zapotřebí poznamenat, že 
alternativní zkušební metody zaměřené konkrétně na problematiku obcházení předpisů se 
mohou lišit od zkušebních metod, které byly alternativně vyvinuty jinými organizacemi, aby lépe 
odrážely skutečné podmínky používání výrobků v běžném životě s cílem eliminovat chybějící 
reprezentativnost některých zkušebních norem – v těchto případech se tyto alternativní 
zkušební metody mohou výrazně lišit od stávajících harmonizovaných norem (viz odstavec 
3.4.2). 

• Používané alternativní zkušební normy pro odhalování obcházení by se měly čas od času měnit, 
aby se zabránilo tomu, že výrobci, kteří obcházení předpisů využívají, budou mít možnost své 
spotřebiče známým konkrétním alternativním zkušebním postupům přizpůsobit. 

SPOLEČNÝ VÝVOJ ALTERNATIVNÍCH ZKUŠEBNÍCH METOD VE SPOLUPRÁCI ORGÁNŮ PRO DOZOR NAD TRHEM A 

ZKUŠEBNÍCH LABORATOŘÍ  

Alternativní zkušební metody musí být vytvářeny zvlášť pro jednotlivé případy, a to v závislosti na 
konkrétním typu podezřelého chování spotřebiče. Je vhodné, aby vývoj alternativních zkušebních 
metod zaměřených na rozpoznávání obcházení předpisů probíhal v úzké spolupráci mezi orgány pro 
dozor nad trhem a technickými odborníky z pověřených zkušebních laboratoří, přičemž orgány pro 
dozor nad trhem by měly poskytovat detaily o podezřelém chování zjištěném v rámci posuzování 
shody a měly by odpovídat za následné kroky v případě zjištěné neshody zkoušeného výrobku 
(výrobků), zatímco zkušební laboratoře by měly mít dostatek zkušeností s případnými základními 
technickými parametry výrobků a s možnostmi přizpůsobování harmonizovaných zkušebních 
podmínek.  

Pro každou kategorii výrobků může existovat jedna nebo více vhodných alternativních zkoušek. V 
některých případech může být dokonce zapotřebí pro jeden podezřelý případ využít více než jednu 
alternativní zkušební metodu. Ve většině případů je vytváření alternativních postupů měření 
pravděpodobně iterační proces spočívající ve změnách jednotlivých parametrů, měření spotřeby 
zdrojů a/nebo vlastností spotřebiče a v následné důkladné interpretaci výsledků měření. 

V rámci projektu ANTICSS zkušební laboratoře zjistily, že původně vyvinutá alternativní zkušební 
metoda není z různých důvodů pro odhalování cíleného obcházení vždy nejvhodnější. Pokud 
například výsledky měření neodpovídaly očekávání nebo byly stále nejasné, bylo nutné alternativní 
zkušební metody mírně přizpůsobit a zkoušky bylo zapotřebí opakovat, aby bylo pro stejný parametr 
získáno více datových bodů a interpretace výsledků tak mohla být spolehlivější. V jiném případě 
zkušební laboratoře v průběhu zkoušek zjistily, že původně vyvinutá alternativní zkušební metoda 
se příliš odchylovala od harmonizované normy, což vedlo k nejasným výsledkům měření, které byly 
ve vztahu k „obcházení“ obtížně interpretovatelné.  

Některé zkušební laboratoře například začaly vyvíjet a používat simulační nástroje umožňující mírné 
změny některých parametrů zkušebních podmínek v automatizovaném procesu.  
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Pokud jsou výsledky alternativních zkoušek k dispozici, měla by spolupráce mezi orgány pro dozor 
nad trhem a zkušebními laboratořemi pokračovat v oblasti důkladné a právně doložitelné 
interpretace výsledků, zejména pokud odchylky měření mezi alternativním zkušebním postupem a 
postupem podle harmonizovaných norem nelze jednoznačně přičíst možnému „obcházení“ 
předpisů (např. v důsledku očekávaných odchylek, viz odstavec 4.2.3.2 níže).  

4.2.2.2 Příklady alternativních zkušebních metod ANTICSS pro odhalování obcházení prostřednictvím 
laboratorních zkoušek 

V rámci programu ANTICSS byly pro vybrané případy podezřelého chování v různých kategoriích 
výrobků (viz odstavec 4.1.2) vyvinuty alternativní zkušební metody a přístupy k odhalování 
obcházení předpisů EU v oblasti ekodesignu a označování energetickými štítky. Tabulka 2 obsahuje 
několik obecných příkladů toho, jak alternativní zkušební postupy podle programu ANTICSS 
problematiku „obcházení“ nebo „ohrožujících vlivů“ konkrétně řeší. Podrobnější popis těchto 
alternativních zkušebních postupů lze nalézt v samostatných výstupech projektu ANTICSS23.  

Tabulka 2: Obecné příklady alternativních zkušebních postupů ANTICSS 

Standardní zkušební 
podmínky 

Potenciální obcházení Alternativní zkušební metoda 
podle ANTICSS 

Převažující pevné podmínky 
prostředí (např. úzký rozsah 
napětí, kmitočtu nebo 
teploty) 

Spotřebiče mohou být naprogramovány tak, 
aby rozpoznaly, že jsou podrobeny zkoušce, a 
automaticky změnily své vlastnosti tak, aby za 
specifických standardních testovacích 
podmínek dosáhly příznivějších výsledků. 

Mírné kolísání podmínek 
prostředí. Příklady ANTICSS: 
Sušičky prádla pro domácnosti, 
pračky pro domácnosti, 
chladničky a mrazničky pro 
domácnosti  

Zkoušení při stálém zatížení  
(malý počet zatěžovacích 
bodů specifikovaných ve 
standardních zkušebních 
podmínkách) 

Spotřebiče mohou být naprogramovány tak, 
aby tyto standardní zatěžovací body rozpoznaly 
a automaticky změnily své vlastnosti tak, aby za 
specifických standardních testovacích 
podmínek dosáhly příznivějších výsledků.  

Mírná odchylka od standardních 
zatěžovacích bodů.  
Příklad ANTICSS: Pračky  

Možnost specifických 
pokynů nebo příslušenství 
určených pouze pro 
provádění standardní 
zkoušky  

Spotřebiče mohou deklarovaných 
výkonnostních parametrů dosahovat pouze při 
dodržení konkrétních pokynů. 

Zkoušení bez nebo s mírně 
pozměněnými specifickými 
pokyny nebo příslušenstvím. 
Příklady ANTICSS: Myčky nádobí 
pro domácnosti, chladničky a 

                                                        
23 Pro podrobný popis alternativních zkušebních metod vyvinutých v rámci projektu ANTICSS viz: 
https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/D14_ANTICSS_Alternative-test-procedures_final.pdf; 
alternativní zkušební metody, které byly nakonec v rámci projektu ANTICSS pro zkoušky výrobků použity, jsou 
uvedeny ve zkušebních protokolech, jež jsou dostupné na stránce https://www.anti-circumvention.eu/about-
project/documents-and-deliverables   

https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/D14_ANTICSS_Alternative-test-procedures_final.pdf
https://www.anti-circumvention.eu/about-project/documents-and-deliverables
https://www.anti-circumvention.eu/about-project/documents-and-deliverables
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Standardní zkušební 
podmínky 

Potenciální obcházení Alternativní zkušební metoda 
podle ANTICSS 

mrazničky pro domácnosti, 
sušičky pro domácnosti, trouby. 

Zkoušení při továrních 
nastaveních 

Spotřebiče mohou být naprogramovány tak, 
aby při standardních zkušebních podmínkách 
dosahovaly příznivějších výsledků specificky při 
prvotních továrních nastaveních, zatímco po 
první změně nastavení těchto nastavení v 
nabídce a opětovném obnovení továrních 
nastavení již těchto výsledků dosáhnout nelze. 

Zkoušení s mírnými odchylkami 
od továrních nastavení a 
následné zkoušení po obnovení 
továrních nastavení. 
Příklad ANTICSS: Televizory. 

Oddělené zkoušení 
energetické účinnosti a 
měření výkonu  

Spotřebiče mohou být naprogramovány 
takovým způsobem, aby rozpoznaly, že jsou 
podrobeny zkoušce, a optimalizovány tak, aby 
dosáhly příznivějších výsledků (zejména pokud 
jde o energetickou účinnost) snížením nebo 
nedosažením plného výkonu výrobku během 
tohoto (samostatného) zkušebního cyklu.  

Zkoušení výkonu výrobku také v 
průběhu cyklu zkoušek 
energetické účinnosti.  
Příklad ANTICSS: Trouby 

Spotřebiče s funkcí počítání 
cyklů, které mají být podle 
příslušných norem zkoušeny 
po určitý počet zkušebních 
cyklů. 

Spotřebiče mohou být naprogramovány tak, 
aby absolvovaly předem stanovený počet cyklů 
s výrazně nižší spotřebou zdrojů a po dosažení 
tohoto počtu standardních cyklů automaticky 
změnily své vlastnosti. 

Provedení určitého počtu 
zkušebních cyklů nad rámec 
počtu cyklů definovaného v 
normě. 

V rámci projektu ANTICSS 
nezkoušeno.  

 

Omezení použití alternativních zkušebních postupů pro ověřování shody 

Je zapotřebí uvést, že vzhledem ke stávajícímu právnímu rámci, podle něhož mají být hodnoty 
deklarované pro splnění požadavků na ekodesign a označování energetickými štítky měřeny a 
vypočítávány na základě harmonizovaných norem, jejichž referenční čísla byla za tímto účelem 
zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie, nebo jiných spolehlivých, přesných a 
reprodukovatelných metod, které zohledňují obecně uznávaný nejnovější stav techniky, je zapotřebí 
využití „jiných metod měření“ – jako jsou například alternativní zkušební metody podle projektu 
ANTICSS – právně vyjasnit.  

Projekt ANTICSS nemůže například zaručit, aby navrhované a používané alternativní zkušební 
metody poskytovaly výsledky se stejnou opakovatelností a reprodukovatelností jako metody 
uvedené v harmonizovaných normách. Podle odborníků podílejících se na projektu ANTICSS však 
specificky zvolené a dobře zdokumentované odchylky zkušebních metod ANTICSS od 
harmonizovaných norem obecně nevedly k významným odchylkám výsledků od hodnot získaných 
při zkouškách podle zkušebních podmínek stanovených v harmonizovaných normách. Projektový 
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tým ANTICSS proto dospěl k závěru, že harmonizovaná norma a alternativní zkušební metody, jakož 
i dosažené výsledky zkoušek (ačkoli je nelze použít pro ověřování shody) jsou v zásadě do značné 
míry srovnatelné, přinejmenším pro účely projektu.  

 
4.2.3 Analýza a interpretace výsledků testů pro posouzení „obcházení“  

4.2.3.1 Přístup ANTICSS: použití ověřovacích tolerancí pro zhodnocení významnosti odchylek jakožto 
indikátoru potenciálního „obcházení“ nebo chování „hraničícího s obcházením“ 

Výsledky měření získané prostřednictvím alternativních zkušebních postupů provedených v rámci 
projektu ANTICSS různými zkušebnami byly porovnány s hodnotami deklarovanými příslušným 
výrobcem (zkoušky pro posouzení shody) a s výsledky měření provedených stejnými zkušebnami 
podle harmonizované normy. Jako reference pro určení významnosti odchylky mezi výsledky 
dosaženými za „standardních“ a za „alternativních“ zkušebních podmínek byly v rámci projektu 
ANTICSS použity „ověřovací tolerance“ sloužící pro účely dozoru nad trhem a vztahující se na 
zkoušené parametry, jak jsou stanoveny v nařízeních o ekodesignu a označování energetickými 
štítky pro příslušné kategorie výrobků.  

Obecně platí, že pokud odchylka mezi hodnotami získanými po provedení zkoušek podle 
harmonizované normy a s využitím alternativní zkušební metody přesáhla tolerance pro ověřování 
uvedené v předpisech o ekodesignu a/nebo označování energetickými štítky, je výsledek 
alternativní zkoušky považován za „významný“, a tudíž hodný zvláštní analýzy/interpretace, aby 
bylo možné určit, zda je důsledkem „obcházení“ nebo – pokud bylo dané jednání původně 
považováno za ohrožující vliv – jednání „hraničícího s obcházením“. 

Níže je odchylka mezi alternativní zkušební metodou a zkouškou podle harmonizované normy 
uvedena ve formě vzorce.  

∆𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑡𝑡ℎ𝑡𝑡𝑜𝑜 −𝑀𝑀𝑀𝑀 ℎ𝑡𝑡𝑎𝑎𝑚𝑚𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑎𝑎𝑜𝑜 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑜𝑜𝑡𝑡𝑎𝑎𝑜𝑜 𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡  

𝑖𝑖𝑖𝑖 ∆𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡  > 𝑉𝑉𝑉𝑉 → ′𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡′ 

∆total Celková odchylka (např. spotřeba energie [kWh/cyklus], [kWh]; spotřeba vody [l/cyklus]; 
atd.) 

MR Výsledek měření (např. spotřeba energie [kWh/cyklus], [kWh]; spotřeba vody [l/cyklus]; 
atd.) 

VT Ověřovací tolerance (podle příslušných předpisů) (např. [%] MRzkouška dle harmonizované normy, 
absolutní množství [x W] atd.) 
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V následujícím Obrázku 8 je uvedeno grafické znázornění výše popsaného vzorce a zároveň je zde 
pro lepší pochopení doplněn příklad. 

Obrázek 8: Přístup ANTICSS k používání ověřovacích tolerancí pro zhodnocení významnosti 
odchylek jakožto indikátoru potenciálního „obcházení“ nebo chování „hraničícího s 
obcházením“  
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POUŽITÍ OVĚŘOVACÍCH TOLERANCÍ PRO ZHODNOCENÍ VÝZNAMNOSTI ODCHYLEK S PŘIHLÉDNUTÍM K 

„OČEKÁVANÝM ODCHYLKÁM“ 

Při využití alternativních zkušebních postupů mohou v důsledku odlišného nastavení určitých 
zkušebních podmínek oproti příslušným harmonizovaným normám nastat určité rozdíly ve 
výsledcích měření.  

Například při zkoušení chladicích zařízení se laboratorní zkoušky provádějí podle harmonizované 
normy EN IEC 62552:2013 při teplotě okolního prostředí 25 °C. Pokud je podle alternativního 
zkušebního postupu zkouška provedena při jiné teplotě okolního prostředí, je zřejmé, že za takto 
změněných podmínek musí být spotřeba energie jiná jednoduše z důvodu fyzikálních zákonů. Vyšší 
okolní teploty vyžadují větší spotřebu energie pro ochlazení vnitřního prostoru chladničky 
(∆𝑡𝑡𝑜𝑜𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑜𝑜 =  ∆𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡  −  ∆𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑡𝑡𝑎𝑎𝑜𝑜), nižší okolní teploty vyžadují nižší spotřebu energie (∆𝑡𝑡𝑜𝑜𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑜𝑜 =
 ∆𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡  +  ∆𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑡𝑡𝑎𝑎𝑜𝑜). Tento typ odchylky mezi výsledky měření podle harmonizované normy a podle 
alternativní zkušební metody je „očekávanou“ odchylkou, kterou nelze přičítat vlivu „obcházení“, a 
proto je třeba ji odečíst. 

Následující vzorec odráží takovou upravenou odchylku, která zohledňuje „očekávané“ odchylky 
mezi výsledky měření podle alternativní zkušební metody a podle zkušební metody vycházející z 
harmonizované normy.  

∆𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑡𝑡ℎ𝑡𝑡𝑜𝑜 −𝑀𝑀𝑀𝑀 ℎ𝑡𝑡𝑎𝑎𝑚𝑚𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑎𝑎𝑜𝑜 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑜𝑜𝑡𝑡𝑎𝑎𝑜𝑜 𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡  
∆𝑡𝑡𝑜𝑜𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑜𝑜 =  ∆𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡  ±  ∆𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑡𝑡𝑎𝑎𝑜𝑜 

𝑖𝑖𝑖𝑖 ∆𝑡𝑡𝑜𝑜𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑜𝑜  > 𝑉𝑉𝑉𝑉 → ′𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡′ 

MR Výsledek měření (např. spotřeba energie [kWh/cyklus], [kWh]; spotřeba vody [l/cyklus]; 
atd.) 

VT Ověřovací tolerance (např. [%] MRzkouška dle harmonizované normy, absolutní množství [x W] 
atd.)  

∆celkem  Rozdíl mezi výsledky měření podle alternativní zkušební metody a zkoušky podle 
(harmonizované) normy (např. spotřeba energie [kWh/cyklus], [kWh]; spotřeba vody 
[l/cyklus]; atd.) 

∆očekávaná „Očekávaná“ odchylka (např. spotřeba energie [kWh/cyklus], [kWh]; spotřeba vody 
[l/cyklus]; atd.) 

∆upravená Upravená konečná odchylka (např. spotřeba energie [kWh/cyklus], [kWh]; spotřeba 
vody [l/cyklus]; atd.) 

Obrázek 9 poskytuje grafické znázornění výše popsaného vzorce a zároveň je zde pro lepší 
pochopení doplněn příklad. 
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Obrázek 9: Přístup ANTICSS k používání ověřovacích tolerancí se zohledněním „očekávaných“ 
odchylek pro zhodnocení významnosti odchylek jakožto indikátoru potenciálního „obcházení“ 
nebo chování „hraničícího s obcházením“  

Je zapotřebí zmínit, že problém tohoto přístupu spočívá v definici „očekávaného chování“ nebo 
„očekávané odchylky“. Skutečnost je taková, že vztah mezi naměřenými hodnotami příslušných 
parametrů a odchylkami zkušebních podmínek není ve většině případů znám s dostatečnou 
přesností, aby bylo možné při uplatnění výše uvedeného vzorce získat okamžitě použitelné výsledky. 
Konečné rozhodnutí o tom, zda je podezřelé chování důkazem pokusu o obcházení předpisů nebo 
specifickou vlastností daného stroje/technologie, proto nemůže vycházet výhradně z uvedeného 
vzorce, ale musí být navíc důkladně analyzováno a interpretováno (viz následující odstavec 4.2.3.2).  

4.2.3.2 Konečná interpretace výsledků zkoušek 

Interpretace výsledků zkoušek provedená projektovým týmem ANTICSS vychází z definic obcházení 
a ohrožujících vlivů vytvořených v rámci projektu ANTICSS, jež jsou uvedeny v odstavcích 3.1 a 3.2.  

Na následujícím obrázku je znázorněno základní vnímání kategorizace zkoušených modelů v rámci 
projektu ANTICSS. Jak je popsáno v odstavci 3.3 a uvedeno na Obrázku 10, ANTICSS rozlišuje mezi 
obecnou úrovní („Případ“), která byla zjištěna nebo nahlášena, a úrovní výrobku, tj. výsledky 
zkoušek modelů testovaných v rámci ANTICSS. Ačkoli se jednání spočívající v obcházení předpisů 
nemusí vyskytnout u konkrétního zkoušeného modelu, v obecném případě tomu může být naopak 
u jiných modelů a kategorií výrobků, které dosud nebyly zkoušeny.  
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Pokud odchylka mezi hodnotami získanými po provedení zkoušek podle harmonizované normy a 
podle alternativní zkušební metody překročila ověřovací tolerance stanovené v předpisech o 
ekodesignu a/nebo označování energetickými štítky, považuje se výsledek alternativní zkoušky za 
„významný“. K rozhodnutí o tom, zda se jedná o důsledek „obcházení“, tj. zda má být testovaný 
spotřebič považován za nevyhovující, nebo – pokud se původně jednalo o ohrožující vliv – zda má 
být dané jednání považováno za „hraniční s obcházením“, je zapotřebí provést konečnou 
interpretaci. 

  
Obrázek 10:  Rozdělení modelů zkoušených v rámci projektu ANTICSS do kategorií „obcházení“ 
a „hraničící s obcházením“ 
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Správná, tj. v konečném důsledku právoplatná interpretace výsledků zkoušek je nesmírně důležitá, 
zároveň však zůstává nejobtížnějším úkolem.  

ZKOUMÁNÍ MOŽNÝCH PŘÍČIN ODCHYLEK U VÝSLEDKŮ ZKOUŠEK  

Pro lepší pochopení příčin odchylek mezi výsledky zkoušek je nutno předtím, než bude možné vynést 
konečné rozhodnutí o specifickém chování, prověřit následující aspekty.  

• „Očekávané odchylky (∆očekávaná)’ v důsledku metodických rozdílů mezi alternativními 
zkušebními metodami a postupy podle harmonizovaných norem. V tomto ohledu je zapotřebí 
poznamenat, že zejména při úpravě teplot obvykle dochází k větším odchylkám, které nelze 
přičítat pokusům o obcházení. Například laboratorní zkoušky chladicích spotřebičů se provádějí 
podle harmonizované normy EN IEC 62552:2013 za definovaných zkušebních podmínek, kdy v 
chlazeném prostoru musí být dosaženo stanovených teplot. Pokud jsou podle alternativního 
zkušebního postupu například stanoveny jiné teploty chlazeného prostoru, kterých má být 
dosaženo, bude se spotřeba energie v důsledku fyzikálních zákonů lišit. Vyšší teploty v 
chlazeném prostoru vyžadují menší spotřebu energie pro ochlazení vnitřního prostoru 
chladničky, nižší okolní teploty v chlazeném prostoru vyžadují vyšší spotřebu energie. Tento vliv 
je dobře známý, nicméně nárůst/snížení spotřeby energie s kolísáním teploty může být v 
teplotním intervalu použitém pro alternativní zkušební postup lineární, ale i nelineární, přičemž 
odchylku ve výsledcích měření nelze přičítat „obcházení“ (viz odstavec 4.2.3.1).  
 

• Alternativní zkušební postup se může od postupu stanoveného harmonizovanou normou příliš 
lišit, a to například v důsledku změny více než jednoho parametru, což by mohlo mít neznámý 
vliv na celkový výsledek měření. Různé odchylky se mohou vzájemně rušit i zesilovat a spolehlivá 
interpretace se tak stává obtížnější. V případě pochybností je třeba alternativní metodu měření 
revidovat a může být také zapotřebí provést další alternativní zkoušku, u které budou měněny 
jednotlivé sledované parametry tak, aby se ověřilo, zda za těchto podmínek odchylky zůstávají 
významné. 

INTERPRETACE A POCHOPENÍ POTENCIÁLNÍHO OBCHÁZENÍ PŘEDPISŮ  

Po vyloučení možnosti, že odchylky jsou způsobeny samotným alternativním postupem 
měření, je zapotřebí rozhodnout o konečné interpretaci výsledků zkoušky. Nejsložitějším 
krokem bylo podle zkušeností členů projektu ANTICSS posoudit, zda odchylky zjištěné u 
zkoušeného modelu výrobku v průběhu alternativní zkoušky mohou být důsledkem 
„obcházení“ nebo chování „hraničícího s obcházením“.  
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V rámci projektu ANTICSS byly důkladně diskutovány následující aspekty:  

• Dosahuje zkoušený model příznivějších výsledků v harmonizované zkoušce, což prokazují 
odchylky zjištěné pomocí alternativního zkušebního postupu, jež překračují ověřovací 
tolerance (viz odstavec 4.2.3.1)? 

• Pro rozlišení mezi „obcházením“ a jednáním „hraničícím s obcházením“ podle definic 
ANTICSS: Dosahuje zkoušený model příznivějších výsledků výhradně v průběhu zkoušky, 
nebo je možné, že by se podezřelé chování mohlo vyskytnout i při použití v běžném životě, 
ačkoli pouze teoreticky nebo v (extrémně) vzácných situacích? Podle zkušeností získaných 
v rámci projektu ANTICSS bylo možné v některých případech tuto otázku vyřešit pouze 
provedením dodatečných zkoušek, např. analýzou toho, zda chování modelu bylo 
způsobeno specifickým softwarem, který automaticky detekoval harmonizované zkušební 
podmínky a reagoval na ně, přičemž takový software není v běžném životě aktivní.      

• Nezohledněno, neboť nelze ověřit pouhým zkoušením: možný záměr výrobce, tj. zda 
dosažení příznivějších výsledků u zkoušeného modelu mohlo být úmyslné nebo 
neúmyslné.  

Pro konečnou interpretaci výsledků je vhodné využít různé pohledy a názory odborníků24: 

• Diskuse o výsledcích zkoušek mezi příslušnými orgány pro dozor nad trhem a pověřenou 
zkušební laboratoří  

• Výměna informací s výrobci za účelem lepšího porozumění možným základním (technickým) 
důvodům pro určité výsledky zkoušek, pokynům výrobců nebo reakci konkrétního modelu na 
alternativní zkušební podmínky 

• Výměna informací s dalšími odborníky, např. s dalšími orgány pro dozor nad trhem 
prostřednictvím sítě ADCO, s odborníky na normalizaci a/nebo s politickými představiteli. V 
konečném důsledku je možná i konzultace s právními experty  

 

  

                                                        
24 S ohledem na složitost interpretace výsledků zkoušek z hlediska možného „obcházení“ předpisů bude v rámci 
projektu ANTICSS navržen koncept proveditelnosti pro vytvoření „stálé komunikační/kooperační platformy“, 
která by usnadnila další výměnu zkušeností a přenos znalostí mezi příslušnými zainteresovanými subjekty, viz 
odstavec 5. 
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SPOLEHLIVOST ZÍSKANÝCH VÝSLEDKŮ ZKOUŠEK  

Pokud konečná interpretace výsledků zkoušek vedla k závěru, že významné odchylky modelu 
výrobku zkoušeného v rámci alternativní zkoušky by mohly být důsledkem „obcházení“ nebo 
jednání „hraničícího s obcházením“, je zapotřebí posoudit spolehlivost výsledků získaných v 
rámci takové zkoušky.  

• Získání více než jednoho datového bodu prostřednictvím opakovaných nebo mírně 
upravených nových měření: Je zapotřebí vzít v úvahu, že výsledky měření prováděných podle 
harmonizovaných a alternativních zkušebních metod představují vždy pouze jeden datový bod, 
tj. výsledek, který ukazuje rozdíl mezi jedním výsledkem měření v rámci harmonizované 
standardní zkoušky a výsledkem měření s využitím alternativní zkušební metody. Aby byla 
interpretace výsledků měření spolehlivější, bylo by v některých případech vhodné získat více než 
jeden datový bod. Několikanásobným opakováním zkoušek podle harmonizovaných norem a 
zkoušek založených na alternativní zkušební metodě by se vytvořila křivka znázorňující distribuci 
výsledků měření jednoho parametru. Tím by se interpretace výsledků usnadnila, neboť 
distribuční křivka odfiltruje odlehlé hodnoty nebo náhodné odchylky a může také na základě 
odchylek zdůraznit specifickou vlastnost zkoumaného modelu. Kromě toho by pro lepší 
interpretaci výsledků měření mohlo být užitečné alternativní zkušební metodu mírně upravit a 
provést „nové“ alternativní zkoušky a jejich porovnání se standardními zkušebními podmínkami. 
Ke spolehlivější interpretaci by mohlo přispět také více datových bodů získaných za různých 
zkušebních podmínek (jeden datový bod pro každou alternativní zkušební podmínku).  
 

• Zajištění reprodukovatelnosti a opakovatelnosti výsledků alternativních měření: Tolerance pro 
ověřování uvedené v právních předpisech EU byly stanoveny tak, aby zohledňovaly rozdíly v 
reprodukovatelnosti a opakovatelnosti výsledků měření podle harmonizovaných norem. 
Opakovatelnost definuje potřebu získat stejnou hodnotu při opakování laboratorních zkoušek 
stejnou zkušební laboratoří po uplynutí určité doby. Reprodukovatelnost definuje potřebu získat 
stejné nebo podobné výsledky, pokud je zkouška stejného spotřebiče provedena v jiné 
laboratoři. Pro zajištění reprodukovatelnosti a opakovatelnosti získaných výsledků zkoušek a pro 
zdůvodnění významnosti odchylek jakožto základu pro konečné posouzení s ohledem na 
problematiku obcházení předpisů by bylo zapotřebí posuzovat opakovatelnost a 
reprodukovatelnost měření podle alternativních zkušebních metod napříč různými 
laboratořemi, například prostřednictvím okružního testu (Round Robin test). Ve skutečnosti je 
během dozoru nad trhem alternativní zkušební metoda obvykle opakována pouze ve stejné 
zkušební laboratoři.  

Opakování harmonizovaných zkoušek, alternativních zkoušek nebo upravených alternativních 
zkoušek má obecně za následek vyšší náklady na provádění takových zkoušek.  
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4.3 Následné činnosti ze strany orgánů pro dozor nad trhem 

Jak je uvedeno na Obrázku 5, je v současnosti součástí platného právního rámce pouze 
automatická detekce zkušebních podmínek a úprava vlastností výrobku během zkoušky, tj. postup 
a) dle definice obcházení podle odstavce 3.1 v rámci projektu ANTICSS (viz rovněž odstavce 2.2 a 
2.3).  
Postupy b) a c) dle ANTICSS definice obcházení podle odstavce 3.1, tj. předem nastavená nebo ruční 
změna výrobku výhradně za účelem provedení zkoušky a předem nastavená změna výkonu v 
krátkém časovém období po uvedení výrobku do provozu, jakož i „ohrožující vlivy“ podle odstavce 
3.2, tj. příznivější výsledky jak při zkoušce, tak při použití spotřebitelem, avšak v posledně 
jmenovaném případě využitelné pouze teoreticky nebo v extrémně vzácných situacích, představují 
okolnosti, které přesahují současný právní rámec; to znamená, že ačkoli využívají nedostatků v 
právních předpisech a/nebo normách, v současné době se jedná o legální chování, jehož výsledkem 
je, že výrobek má být považován za vyhovující. V rámci projektu ANTICSS však budou vypracována 
doporučení, jak se s těmito aspekty vypořádat.  

Z tohoto důvodu se navrhují dva různé přístupy k následným opatřením.    

4.3.1 Následná opatření pro případy „obcházení“, které jsou v souladu se 
stávajícím právním rámcem 

Podle ověřovacích příloh nejnovějších nařízení o ekodesignu a označování energetickými štítky 
přijatých v roce 2019 platí, že1 pokud byl model navržen tak, aby byl schopen zjistit, že je zkoušen 
(např. rozpoznáním zkušebních podmínek nebo zkušebního cyklu), a specificky reagovat tak, že 
během zkoušky automaticky změní svou výkonnost s cílem dosáhnout příznivější hodnoty u 
kteréhokoli z parametrů uvedených v tomto nařízení nebo obsažených v technické dokumentaci či v 
jakékoli poskytnuté dokumentaci, pokládají se daný model a všechny rovnocenné modely za 
nevyhovující. 

S ohledem na postup popsaný v Příloze o postupu ověřování pro účely dozoru nad trhem k nařízením 
o ekodesignu je v rámci projektu ANTICSS navrhována následující cesta:  

• Pokud zkoušky a analýzy přímo odhalily takovou konstrukci výrobku, např. zjištění skrytého 
programového softwaru, lze model považovat za nevyhovující z důvodu „obcházení“.  

• Pokud výsledky zkoušek příslušnou konstrukci výrobku přímo neodhalí, ale přesto jsou výsledky 
zkoušek založeny na překročení ověřovacích tolerancí při alternativních zkouškách v porovnání 
s výsledky zkoušek dle harmonizované normy, navrhuje se, aby orgán pro dozor nad trhem zvážil 
provedení alternativních zkoušek také na třech dalších vybraných kusech stejného modelu, jak 
postup ověřování již předpokládá. Laboratorní zkoušky podle alternativní zkušební metody a 
jejich porovnání se zkouškou podle harmonizované normy by měly být opakovány i pro další 
kusy daného modelu.   
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Model bude považován za vyhovující platným požadavkům v případě, že aritmetický průměr 
stanovených hodnot pro tyto tři kusy (podle alternativního zkušebního postupu) bude odpovídat 
příslušným ověřovacím tolerancím. Nebude-li výsledku dosaženo, bude model považován za 
nevyhovující dle příslušného nařízení ED/EL. 

V takovém případě poskytne orgán pro dozor nad trhem v rámci následných opatření všechny 
příslušné informace orgánům pro dozor nad trhem ostatních členských států a Komisi EU, a to 
neprodleně po rozhodnutí o nevyhovění modelu. 

Opakování alternativních zkoušek nebo upravených alternativních zkoušek pro tři další modely 
povede k vyšším nákladům na zkoušky; proto se doporučuje zvážit provedení těchto zkoušek pouze 
v případě, že jsou tři další zařízení vybrána také pro potvrzení dalších podezření na neshody 
vyplývající z výsledků zkoušek provedených na prvním vybraném kusu daného modelu.  

Omezení použití alternativních zkušebních postupů pro ověřování shody  

Je znovu zapotřebí uvést, že vzhledem ke stávajícímu právnímu rámci, podle něhož mají být hodnoty 
deklarované pro splnění požadavků na ekodesign a označování energetickými štítky měřeny a 
vypočítávány na základě harmonizovaných norem, jejichž referenční čísla byla za tímto účelem 
zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie, nebo jiných spolehlivých, přesných a 
reprodukovatelných metod, které zohledňují obecně uznávaný nejnovější stav techniky, je zapotřebí 
využití „jiných metod měření“ – jako jsou například alternativní zkušební metody podle projektu 
ANTICSS – právně vyjasnit.  
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4.3.2 Následná opatření pro případy „obcházení“ nebo jednání „hraničícího 
s obcházením“, které jsou v rozporu se stávajícím právním rámcem 

Pokud se jednání „obcházení“ podle postupů b) a c) definice vytvořené v rámci projektu ANTICSS 
nebo „ohrožující vlivy“ vedoucí k jednání „hraničícímu s obcházením“ nacházejí mimo současný 
právní rámec pro ekodesign a označování energetickými štítky, nelze výrobky vykazující tato jednání 
právoplatně považovat za nevyhovující. Nicméně, takové jednání však nesleduje cíl právních 
předpisů EU o ekodesignu a označování energetickými štítky, kterým je stanovení požadavků na 
ekodesign a poskytování spolehlivých informací o spotřebě zdrojů a/nebo výkonu výrobku.  

Projektový tým ANTICSS proto vyzývá orgány pro dozor nad trhem, aby i takové jednání sledovaly. 
Pokud by se ukázalo, že výrobci se takového jednání významně dopouštějí, aby dosáhli příznivějších 
výsledků, mohlo by být takové jednání v budoucích právních aktech považováno za nevyhovující. 
Důležitým základem pro takový postup může být právě shromažďování informací o takových 
případech a výměna zkušeností ze strany orgánů pro dozor nad trhem.   

Projektový tým ANTICSS proto orgánům pro dozor nad trhem navrhuje: 

• Systematické shromažďování podezřelých případů a výsledků zkoušek výrobků, které byly 
klasifikovány jako postup b) nebo c) podle definice „obcházení“ podle ANTICSS nebo jako 
„ohrožující vlivy“ vedoucí k jednání „hraničícímu s obcházením“ (viz odstavce 3.1 a 3.2). Návrh 
šablony je uveden v Příloze I.  

• Pravidelné využívání zasedání ADCO k informování, diskusi a výměně zkušeností o těchto 
případech a o zkoušených modelech s cílem určit možné vzorce, diskutovat o postupu ověřování 
a alternativních zkušebních metodách, jakož i o konečné interpretaci. 

• Rozhodování o následných opatřeních: O dalším postupu musí rozhodnout představenstvo / 
předseda / Evropská komise (EK). Odpovědný orgán musí rozhodnout, zda daná problematika 
bude řešena v rámci procesu revize předpisů o ekodesignu nebo označování energetickými 
štítky, v rámci procesu revize norem nebo v jakékoliv jiné oblasti, kým a v které fázi procesu.  
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5 Doporučení pro další činnosti orgánů pro dozor 
nad trhem v rámci budoucího odhalování 
„obcházení“  

Kromě specializovaného ověřovacího postupu založeného na specificky zkoušených modelech by 
orgány pro dozor nad trhem mohly iniciovat a využívat další činnosti k posílení svých kompetencí a 
kapacit v souvislosti s problematikou „obcházení“ předpisů:  

 Zasedání ADCO by mohla sloužit jako pravidelná platforma pro získávání a výměnu dalších 
znalostí a zkušeností v souvislosti s problematikou „obcházení“ předpisů. Orgány pro dozor nad 
trhem by mohly sdílet případy „obcházení“ nebo případy spadající pod body b) a c) definice 
„obcházení“ nebo „ohrožujících vlivů“ podle ANTICSS s cílem identifikovat možné vzorce, 
projednat postup ověřování a příslušná následná opatření.  

 Orgány pro dozor nad trhem, které mají zájem nebo stojí v popředí v oblasti boje proti 
obcházení předpisů, by mohly v rámci ADCO vytvořit určitou technickou pracovní skupinu.  

 Několik orgánů pro dozor nad trhem by mohlo podniknout společné akce / zkoušky v oblasti 
dozoru nad trhem, se speciálním zaměřením na problematiku obcházení předpisů.  

 Srovnávací testy, organizované například prostřednictvím AdCos, při nichž členové hodnotí 
stejný výrobek s cílem poskytnout srovnatelné výstupy. K usnadnění posuzování shody pro 
specifické skupiny výrobků je možné použít společné dotazníky vypracované AdCos. 

 Pokud to bude možné, mohly by orgány pro dozor nad trhem úzce sledovat probíhající nebo 
budoucí výzkum (a výzkumné projekty) EU v oblasti „obcházení“ předpisů, jako jsou ANTICSS, 
EEPLIANT atd., a vyměňovat si s nimi informace.  

 Pokud to bude možné, je důležité do následujících procesů zapojit orgány pro dozor nad trhem, 
a to zejména s ohledem na využití jejich stávajících zkušeností s potenciálními slabinami a 
mezerami v předpisech a normách, které by mohly být využity k obcházení: regulačních procesů 
v oblasti ekodesignu a označování energetickými štítky, včetně přípravných a revizních studií 
pro konkrétní výrobky, jakož i souvisejících normalizačních činností.  
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PŘÍLOHA I – Šablona pro systematické 
shromažďování případů, které nespadají pod 
stávající právní rámec  
Č. případu Legenda:  povinný údaj nepovinný údaj vstupní pole 

Obecné informace (případ, oznamující instituce) 
 

Oznamující instituce / členský stát   
Kontaktní osoba (jméno, e-mailová adresa, telefon)   
Datum pořízení tohoto záznamu   

Informace o výrobku  

Kategorie výrobku   
Typ výrobku   
Značka   
Typ/model   
GTIN/EAN   
Výrobní číslo   
Rok výroby   
Popis výrobku/obalu   
Země původu    
Klíčová slova / slova pro vyhledání výrobku   

Informace o podezřelém chování  

Nařízení o ekodesignu / označování energetickými štítky, podle kterého je šetření prováděno (1)   
Číslo a název nařízení   
Nařízení o ekodesignu / označování energetickými štítky, podle kterého je šetření prováděno (2)   
Číslo a název nařízení   
Příslušné normy   
Jaké dokumenty nebo jaký typ informací byly pro analýzu využity  
(např. nařízení ED nebo EL, norma s konkrétním číslem, technický popis  
výrobce, rozhovor se zainteresovaným subjektem, protokol o zkoušce, další)? 

  

Popis pozorovaného chování s příznaky obcházení / ohrožujícího vlivu   
Prvotní klasifikace podezřelého chování:  
- Obcházení podle bodu b) definice ANTICSS  
- Obcházení podle bodu c) definice ANTICSS  
- Ohrožující vliv / hranice obcházení podle definice ANTICSS  

  

Odůvodnění pro zařazení do této kategorie   
(Případná) přijatá opatření   

Hloubková analýza / výsledky zkoušky (pokud jsou k dispozici)  

Pověřená zkušební laboratoř (název, adresa, kontaktní osoba, e-mail, telefon)   
Zkoušení podle harmonizované normy (číslo)   
Zkoušení podle alternativní zkušební metody (popis)   
Výsledky zkoušek / odchylky ověřovacích tolerancí porovnávající výsledky podle harmonizované normy 
a alternativní zkoušky (popis nebo příloha)   

Další informace   
Další informace / konečný výklad / (případná) následná opatření 
Dodatečné informace podle výrobce / odvětví    
Dodatečné informace / interpretace ze strany jiných orgánů pro dohled nad trhem (např. 
prostřednictvím ADCO) a/nebo politických zainteresovaných subjektů   
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Dodatečné informace / interpretace ze strany dalších zainteresovaných subjektů (např. nevládních 
organizací zabývajících se ochranou spotřebitelů a životního prostředí)   

Konečná klasifikace podezřelého chování / odůvodnění konečné klasifikace    
Následná opatření / (případné) přijaté kroky   

Kontakt:  
 
www.anti-circumvention.eu 
https://twitter.com/anticircumvent 
https://www.linkedin.com/company/anticss/  
 
 
Koordinátor projektu:  
  
Paní Kathrin Graulich 
Náměstkyně Divize pro udržitelné výrobky a materiálové toky 
Oeko-Institut e.V.  
P.O. Box 17 71 | 79017 Freiburg, Německo 
E-mail: K.Graulich@oeko.de 
www.oeko.de 
 
Seznam partnerů projektu  
 
Rakousko: AEA – Österreichische Energieagentur 
Rakousko: BMDW – Bundesministerium Digitalisierung und Wirtschaftsstandort  
Česká republika: SEVEn – SEVEn, the Energy Efficiency Center, z.u. 
Česká republika: SEIA – Státní energetická inspekce 
EU/Belgie: ECOS – Environmental Coalition on Standards   
Belgie: BHTC – Service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et 
environnement  
Německo: OEKO – Oeko-Institut e.V., Institut für Angewandte Ökologie  
Německo: UBONN – Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn 
Německo: GRS – Regierung von Schwaben – Gewerbeaufsichtsamt  
Německo: VDE – VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH 
Itálie: ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico 
sostenibile  
Itálie: CCIAA Mi – Camera di commercio industria artigianato agricoltura 
Itálie: IMQ – Istituto Italiano del Marchio di Qualità S.p.A.  
Nizozemsko: Re/gent – Re/gent B.V.  
Nizozemsko: NVWA – Nederlandse voedsel en warenautoriteit 

http://www.anti-circumvention.eu/
https://twitter.com/anticircumvent
https://www.linkedin.com/company/anticss/
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Portugalsko: ADENE – Adene-agencia para a energia 
Portugalsko: ASAE – Autoridade seguranca alimentar e economica  
Španělsko: FFII – LCOE – Fundacion para el fomento de la innovacion industrial  
Španělsko: CM – Comunidad de Madrid 
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