
Téma zmanipulovaných výsledků zkoušek nebo „obcházení“ předpisů se v současnosti těší značné 
pozornosti veřejnosti i médií, nejen z důvodu kauzy emisí z automobilů (tzv. dieselgate), ale také 
v souvislosti s jinou legislativou EU. Proto program EU pro výzkum a inovace Horizon 2020 financuje 
projekt „ANTICSS – Zamezení obcházení norem za účelem lepšího dohledu nad trhem“. Jeho cílem 
je definovat a analyzovat „obcházení“ předpisů v souvislosti s legislativou EU týkající se ekodesignu 
a energetických štítků a příslušnými harmonizovanými normami.

Cílem projektu  je definovat „obcházení“ předpisů, analyzovat, zda k němu došlo za účelem dosažení 
lepší pozice produktu na trhu z hlediska legislativy EU týkající se ekodesignu a energetických štítků.

Projekt  si klade za cíl shromáždit případy obcházení předpisů a získat z nich poučení. Prostřednictvím 
rešerše literatury, průzkumů a rozhovorů s odborníky, analýzy stávající legislativy EU z hlediska možných mezer 
a nejasností v předpisech, které mohou ekonomické subjekty na trhu využít k získání výhody nad konkurencí, 
a v konečném důsledku díky laboratorním zkouškám vybraných produktů bude objasněno, zda se podezření 
na opakované obcházení předpisů zakládají na skutečnosti. Zkoušky produktů budou rovněž důležité k posou-
zení dopadů možného obcházení předpisů: „zda“ a „v jaké míře“ lze změny v podobě jednoho z nejdůležitějších 
ukazatelů uváděného u výrobků – spotřeby energie – připsat obcházení předpisů, na rozdíl od technologických 
úprav vynucených legislativou. 

Projek  si dále klade za cíl jasně odlišit obcházení předpisů od jiných opatření, aby napomohl jasné 
komunikaci s veřejností a poskytl návod, jak lépe odhalovat a zamezovat obcházení legislativy v budoucnosti. 
Dalším cílem projektu je definovat alternativní zkušební postupy nebo kontrolní seznamy, které odhalí možné 
obcházení měření a zamezí mu.

Projekt  je navržen tak, aby 
  přinesl praktická opatření k vytvoření kapacit pro klíčové úřady pro dohled 

nad trhem a zkušebny;
  usnadnil komunikaci a spolupráci mezi klíčovými aktéry;
  poskytl výrobcům spolehlivé informace uvedením 

seznamu potenciálně nejednoznačné legislativy, 
které si aktéři na trhu mohou vykládat různě, což 
někteří z nich zneužívají k získání výhod nad konku-
rencí;

  vydal doporučení pro zákonodárce a standardizační 
orgány za účelem zamezení obcházení předpisů 
v budoucnosti.



Zlepšením celkového povědomí o obcházení předpisů  
u všech zúčastněných subjektů se očekává, že projekt  
ANTICSS napomůže k účinnějšímu prosazování legislativy EU.  
Tím dojde ke zvýšení míry akceptování předpisů a důvěry  
hráčů na trhu, včetně spotřebitelů. 

 Hlavní cíle projektu ANTICSS 
 
  má za cíl analyzovat, co je ve skutečnosti „obcházení“ předpisů a jak lze obcházet legislativu 
EU týkající se ekodesignu a energetických štítků za účelem dosažení lepší pozice produktu na trhu. Dalším z cílů 
projektu je zjistit, „zda“ a „v jaké míře“ lze změny v podobě jednoho z nejdůležitějších ukazatelů uváděného 
u výrobků – spotřeby energie – připsat obcházení předpisů a jak odhalit pokusy o obcházení předpisů definováním 
nových speciálních postupů nebo kontrolních seznamů, úpravou zkušebních podmínek, kontrolou sledovaných 
parametrů apod. 

- Jaký je rozsah činností zajišťovaný projektem ANTICSS? 

  si v první řadě klade za cíl definovat obcházení předpisů z hlediska legislativy EU týkající se 
ekodesignu a energetických štítků. Poté se bude zjišťovat, jak lze tyto předpisy obcházet za účelem získání lepší 
pozice produktu na trhu. Projektový tým shromáždí a projedná důkazy o případech možného obcházení předpisů, poté 
bude proveden omezený počet laboratorních zkoušek vybraných modelů produktů společně s technickou analýzou, 
aby se potvrdilo obcházení předpisů a posoudily dopady na energetickou účinnost a provozní výkon produktů.

- Jaké kategorie produktů se budou zkoumat? 

 Projekt se obecně zaměřuje na všechny produkty, na které se vztahuje příslušná legislativa EU: domácí 
spotřebiče, informační a komunikační technologie, osvětlení a jiné. Konečný výběr podrobně zkoumaných kategorií 
bude vycházet ze šetření provedeného v prvních fázích projektu. 



- Jaký druh možného obcházení předpisů bude projekt analyzovat? 

 Metodika projektu je jednoduchá, avšak účinná: Vypracování podrobné definice „obcházení“ předpisů a její 
odlišení od jiných účinků, což napomůže jednoznačné komunikaci s veřejností.
Následující orientační seznam obsahuje témata, kterými se budeme zabývat při definování pojmu „obcházení“:
   skrytý software (odpojovací zařízení);
   (skrytý) speciální cyklus/nastavení/konfigurace používaná pouze ke zkouškám shody produktu s legislativou, 

který byl zvlášť navržen tak, aby se na něj legislativa nevztahovala;
   nejasnosti (např. nejasné definice, hranice) a mezery v legislativě;
   odchylky u zkušebních podmínek, které jsou umožněny případným odlišným výkladem standardních klauzulí 

a jež využívají slabin zkušební metody, která má odstranit nejasnosti v měření;
   skutečný výkon (spotřeba energie/provozní výkon) versus standardní cykly/provozní cykly oddělují měření 

spotřeby energie a provozní výkon;
   software integrovaný v chytrých zařízeních: problém představuje způsob, jak odhalit „užitečné“ funkce/

senzory k automatickému šetření energií a připojení od senzorů/funkcí/softwaru, který má za cíl obcházet 
předpisy.

 Očekávané celkové výsledky projektu 

 Projektový tým vypracuje doporučení pro zákonodárce a standardizační orgány, jak pomocí laboratorních 
zkoušek odhalovat opakované obcházení předpisů a zamezit rizikům jejich obcházení. Tím bude umožněno 
vypracovat jednoznačně vykladatelné normy a legislativu, které budou posléze přijaty. V tomto duchu budou 
vypracovány pokyny „Jak odhalit a zamezit obcházení norem a legislativy týkající se ekodesignu a energetických 
štítků“, které se zaměří na všechny ekonomické i jiné subjekty na trhu a úřady pro dohled nad trhem za účelem 
účinnějšího prosazování legislativy EU.
Projekt různými způsoby pomůže zvýšit důvěru kupujících, výrobců a obchodníků:
   vytvořením jasné definice obcházení předpisů, která tuto praxi odliší od jiných účinků a napomůže tak 

jednoznačné komunikaci s veřejností;
   vypracováním metodiky k odhalování případů obcházení přepisů a poskytnutí nástrojů orgánům pro dohled 

nad trhem ke zjišťování obcházení předpisů v rámci dohledu nad trhem;
   optimalizací norem a legislativy, která zamezí obcházení předpisů;
   usnadněním komunikace a spolupráce mezi klíčovými aktéry;
   poskytnutím spolehlivých informací výrobcům uvedením 

potenciálně nejednoznačné legislativy a norem, které si 
aktéři na trhu mohou vykládat různě, což někteří z nich nyní 
zneužívají k získání výhod nad konkurencí.
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