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Kritériá EÚ na splachovacie záchody a pisoáre v rámci zeleného verejného 

obstarávania  
 

 
Zelené verejné obstarávanie (GPP) je dobrovoľný nástroj. V tomto dokumente sa stanovujú kritériá EÚ v rámci GPP zostavené pre skupinu 
produktov „splachovacie záchody a pisoáre“. V sprievodnej technickej podkladovej správe vzhľadom na environmentálnu značku EÚ a kritériá 
GPP sa uvádzajú úplné podrobnosti dôvodov výberu týchto kritérií a odkazy na ďalšie zdroje informácií. 

 
Na účely GPP sa predstavujú dva súbory kritérií: 

− hlavné kritériá sú určené pre všetkých verejných obstarávateľov v členských štátoch a sú zamerané na kľúčové environmentálne vplyvy. 
Sú zostavené tak, že si vyžadujú minimálne dodatočné overovanie či zvýšenie nákladov. 

− Komplexné kritériá sú určené pre všetkých, ktorí majú záujem o najlepšie produkty dostupné na trhu. Môžu si vyžadovať dodatočné 
overovanie a mierne zvýšenie nákladov v porovnaní s inými produktmi s rovnakými funkciami. 

 

1. Vymedzenie pojmov a rozsah pôsobnosti 
Tento dokument sa vzťahuje na opatrenia v oblasti obstarávania vybavení splachovacích záchodov vrátane záchodových príslušenstiev, 
záchodových mís a splachovacích systémov záchodov a obstarávania vybavení pisoárov vrátane pisoárových príslušenstiev, pisoárov, pisoárov 
bez splachovania a splachovacích systémov pisoárov1. Na tento účel sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov: 

− „Vybavenie splachovacieho záchoda“ znamená buď záchodové príslušenstvo, záchodovú misu alebo splachovací systém záchoda. 

− „Záchodové príslušenstvo“ znamená sanitárne zariadenie, spájajúce do jednej funkčnej jednotky splachovací systém a záchodovú misu 
určenú na zachytávanie a spláchnutie ľudského moču a fekálií a ich odvedenie do kanalizácie.  

− „Záchodová misa“ znamená sanitárne zariadenie určené na zachytávanie a spláchnutie ľudského moču a fekálií a ich odvedenie do 
kanalizácie. 

− „Vybavenie pisoára“ znamená buď pisoárové príslušenstvo, pisoár, pisoár bez splachovania alebo splachovací systém pisoára. 

− „Vybavenie splachovacieho pisoára“ znamená buď pisoárové príslušenstvo, pisoár alebo splachovací systém pisoára. 

                                                      
1 Vybavenia splachovacích záchodov a pisoárov typu trieda 1 sa vo všeobecnosti vzťahujú na trh kontinentálnej Európy, vybavenia splachovacích záchodov a 
pisoárov typu trieda 2 sa vo všeobecnosti vzťahujú na trh v Spojenom kráľovstve. Obstarávateľ však musí dôkladne overiť požadovaný typ triedy vzhľadom na 
miestne podmienky. 
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− „Pisoárové príslušenstvo“ znamená sanitárne zariadenie, spájajúce do jednej funkčnej jednotky splachovací systém a pisoár určený na 
zachytávanie a spláchnutie ľudského moču a jeho odvedenie do kanalizácie. 

− „Pisoár“ znamená sanitárne zariadenie určené na zachytávanie moču a vody používanej na spláchnutie a ich odvedenie do kanalizácie. 

− „Žľabový pisoár“ znamená sanitárne zariadenie so splachovacím systémom alebo bez neho, pozostávajúce z prízemného žľabu a dosky 
alebo tabule pripevnenej k stene, určené na zachytávanie moču a vody používanej na spláchnutie a ich odvedenie do kanalizácie. 

− „Pisoár bez splachovania“ znamená sanitárne zariadenie určené na zachytávanie moču a jeho odvedenie do kanalizácie, ktoré funguje 
bez vody. 

− „Splachovací systém“ znamená pri vybaveniach splachovacích záchodov aj splachovacích pisoárov buď splachovaciu nádržku so 
zabudovanou prepadovou rúrkou alebo zariadením, ktoré predstavuje rovnako účinné zariadenie, a nasávacím/vypúšťacím zariadením 
alebo tlakovým splachovacím ventilom. 

−  „Zariadenie na úsporu vody“ znamená splachovacie zariadenie, ktoré umožňuje spláchnutie čiastočným objemom z úplného objemu 
splachovacej vody buď pomocou mechanizmu „štart–stop“ (prerušenie spláchnutia) alebo mechanizmu na dvojčinné splachovanie 
(obsluha rôznych prvkov na vyvolanie spláchnutia tzv. dual flush). 

− „Úplný objem splachovacej vody“ znamená celkový objem vody vypustenej zo splachovacieho systému počas splachovacieho cyklu.  

− „Redukovaný objem splachovacej vody“ znamená časť celkového objemu vody vypustenej zo zariadenia na úsporu vody počas 
splachovacieho cyklu, ktorá zodpovedá maximálne dvom tretinám úplného objemu splachovacej vody. 

−  „Priemerný objem spláchnutia“ je aritmetický priemer jedného úplného objemu splachovacej vody a troch redukovaných objemov 
splachovacej vody, vypočítaný pomocou metodiky stanovenej v dodatku 1 k rozhodnutiu Komisie (2013/641/EÚ). 

− „Ovládanie splachovania“ je splachovacie zariadenie sanitárneho zariadenia, ktoré môže používateľ obsluhovať buď manuálne pomocou 
rúčky, páčky, tlačidla, pedálu alebo akéhokoľvek rovnocenného prvku na vyvolanie spláchnutia, alebo automaticky pomocou senzora 
používania sanitárneho zariadenia. 

− „Nastavovacie zariadenie“ je zariadenie, ktoré umožňuje nastaviť úplný objem splachovacej vody alebo prípadne redukovaný objem 
splachovacej vody splachovacieho systému. 

 
Kritériá GPP na splachovacie záchody a pisoáre sa nevzťahujú na: 

− záchodové dosky, poklopy a poťahy v tom prípade, ak sa na trh uvádzajú alebo predávajú oddelene od vybavenia splachovacích 
záchodov alebo pisoárov (t. j. keď sa na trh uvádzajú a/alebo predávajú ako samostatný predmet) 

− záchodové vybavenie, ktoré nevyužíva vodu, ktoré využíva na splachovanie chemické látky a vodu, a záchody, pri ktorých je na 
fungovanie splachovacieho systému potrebná energia. 
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2. Kľúčové environmentálne vplyvy 
Najvýznamnejším environmentálnym vplyvom „splachovacích záchodov a pisoárov“ je podľa všetkého spotreba vody počas fázy používania. Iné 
dôležité environmentálne vplyvy vyplývajú zo získavania a používania surovín na výrobu „splachovacích záchodov a pisoárov“, preto by akékoľvek 
predĺženie trvácnosti/životnosti týchto produktov viedlo k environmentálnym prínosom. 

 
Kľúčové environmentálne vplyvy Koncepcia GPP 

 
• Spotreba vody 

 
• Spotreba energie (v dôsledku produkcie 

a distribúcie vody, ako aj zberu a čistenia 
odpadovej vody) 

 
• Získavanie materiálov/vyčerpanie zdrojov 

 

 
 

• Zníženie spotreby vody 
 
 
 

• Predĺženie životnosti produktu 
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3. Kritériá EÚ v rámci GPP na splachovacie záchody a pisoáre 
Na základe údajov z technickej podkladovej správy sa navrhujú tieto súbory kritérií EÚ v rámci GPP: 

a) Kritériá na nákup vybavení splachovacích záchodov s efektívnou spotrebou vody pre nové alebo renovované budovy (3.1), 

b) Kritériá na nákup vybavení pisoárov s efektívnou spotrebou vody pre nové alebo renovované budovy (3.2), 

 
 
 
 
3.1 Navrhované hlavné a komplexné kritériá EÚ v rámci GPP na vybavenie splachovacích 

záchodov 
Hlavné kritériá Komplexné kritériá 

PREDMET  PREDMET 
Nákup vybavení splachovacích záchodov s efektívnou spotrebou vody 
pre nové alebo renovované budovy 

Nákup vybavení splachovacích záchodov s efektívnou spotrebou vody 
pre nové alebo renovované budovy 

KRITÉRIÁ VÝBERU KRITÉRIÁ VÝBERU 

1. Zodpovednosť uchádzača – len v prípade inštalačných prác 

Pri inštalácii vybavenia splachovacích záchodov je uchádzač je 
povinný preukázať, že inštaláciu alebo výmenu produktov vykoná 
primerane kvalifikovaný a skúsený personál. Uchádzač by mal 
predovšetkým preukázať dobrú oboznámenosť s produktmi, ktoré sa 
majú inštalovať, najmä vzhľadom na ekologické nastavenia ako 
nastavenie objemu spláchnutia. Poskytne prehľad o zložení pracovnej 
skupiny, ktorá má inštaláciu vykonať, a o kvalifikácii jej členov. 

 
Overovanie: 

Uchádzač poskytne zoznam porovnateľných projektov realizovaných v 
nedávnej minulosti (počet a časový rámec projektov špecifikuje verejný 
obstarávateľ), osvedčenia o uspokojivej realizácii a informácie o 
kvalifikácii a skúsenostiach zamestnancov. 

1. Zodpovednosť uchádzača – len v prípade inštalačných prác 

Pri inštalácii vybavenia splachovacích záchodov je uchádzač je 
povinný preukázať, že inštaláciu alebo výmenu produktov vykoná 
primerane kvalifikovaný a skúsený personál. Uchádzač by mal 
predovšetkým preukázať dobrú oboznámenosť s produktmi, ktoré sa 
majú inštalovať, najmä vzhľadom na ekologické nastavenia ako 
nastavenie objemu spláchnutia. Poskytne prehľad o zložení pracovnej 
skupiny, ktorá má inštaláciu vykonať, a o kvalifikácii jej členov. 

 
Overovanie: 

Uchádzač poskytne zoznam porovnateľných projektov realizovaných v 
nedávnej minulosti (počet a časový rámec projektov špecifikuje verejný 
obstarávateľ), osvedčenia o uspokojivej realizácii a informácie o 
kvalifikácii a skúsenostiach zamestnancov. 
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TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 
1. Efektívna spotreba vody 1. Efektívna spotreba vody 

1.1 Úplný objem splachovacej vody 

Nominálny úplný objem splachovacej vody pri vybaveniach 
splachovacích záchodov pri ich uvedení na trh nesmie presahovať 
hodnotu 6,0 l/spláchnutie, nezávisle od tlaku vody. 

 
Overovanie: 

Produkty s príslušnou environmentálnou značkou typu 1, ktoré spĺňajú 
uvedené požiadavky, sa považujú za vyhovujúce. 

V ostatných prípadoch je potrebné predložiť výsledky skúšok 
vykonaných podľa skúšobného postupu obsiahnutého v norme EN 997 
alebo v rovnocenných normách. Skúšky sa vykonávajú v laboratóriách, 
ktoré spĺňajú všeobecné požiadavky normy EN ISO 17025 alebo 
rovnocennej normy. 

1.1 Úplný objem splachovacej vody 

Nominálny úplný objem splachovacej vody pri vybaveniach 
splachovacích záchodov pri ich uvedení na trh nesmie presahovať 
hodnotu 6,0 l/spláchnutie, nezávisle od tlaku vody. 

 
Overovanie: 

Produkty s príslušnou environmentálnou značkou typu 1, ktoré spĺňajú 
uvedené požiadavky, sa považujú za vyhovujúce. 

V ostatných prípadoch je potrebné predložiť výsledky skúšok 
vykonaných podľa skúšobného postupu obsiahnutého v norme EN 997 
alebo v rovnocenných normách. Skúšky sa vykonávajú v laboratóriách, 
ktoré spĺňajú všeobecné požiadavky normy EN ISO 17025 alebo 
rovnocennej normy. 

1.2 Úspora vody 

Záchodové príslušenstvá, ktorých úplný objem splachovacej vody 
presahuje hodnotu 4,0 l, a splachovacie systémy záchodov musia byť 
vybavené zariadením na úsporu vody. Pri uvádzaní týchto produktov 
na trh nesmie redukovaný objem splachovacej vody (nezávisle od 
tlaku vody) pri použití zariadenia na úsporu vody presiahnuť 3,0 
l/spláchnutie. 

Pri záchodových misách musí existovať možnosť použitia zariadenia 
na úsporu vody, pričom redukovaný objem splachovacej vody nesmie 
(nezávisle od tlaku vody) pri použití zariadenia na úsporu vody 
presiahnuť 3,0 l/spláchnutie. 

 
 
 

 

 

1.2 Úspora vody 

Záchodové príslušenstvá, ktorých úplný objem splachovacej vody 
presahuje hodnotu 4,0 l, a splachovacie systémy záchodov musia byť 
vybavené zariadením na úsporu vody. Pri uvádzaní týchto produktov 
na trh nesmie redukovaný objem splachovacej vody (nezávisle od 
tlaku vody) pri použití zariadenia na úsporu vody presiahnuť 3,0 
l/spláchnutie. 

Pri záchodových misách musí existovať možnosť použitia zariadenia 
na úsporu vody, pričom redukovaný objem splachovacej vody nesmie 
(nezávisle od tlaku vody) pri použití zariadenia na úsporu vody 
presiahnuť 3,0 l/spláchnutie. 

Pri zariadeniach na senzorické ovládanie: 

Senzorické ovládanie splachovania musí byť koncipované tak, aby sa 
predišlo jeho chybnému spusteniu a zabezpečilo sa, že k spláchnutiu 
dôjde len po skutočnom použití produktu. 

 



 6 

Overovanie: 

Produkty s príslušnou environmentálnou značkou typu 1, ktoré spĺňajú 
uvedené požiadavky, sa považujú za vyhovujúce. 

V ostatných prípadoch je potrebné predložiť výsledky skúšok 
vykonaných podľa skúšobného postupu obsiahnutého v norme EN 997 
alebo v rovnocenných normách. Skúšky sa vykonávajú v laboratóriách, 
ktoré spĺňajú všeobecné požiadavky normy EN ISO 17025 alebo 
rovnocennej normy. 

Overovanie: 

Produkty s príslušnou environmentálnou značkou typu 1, ktoré spĺňajú 
uvedené požiadavky, sa považujú za vyhovujúce. 

V ostatných prípadoch je potrebné predložiť výsledky skúšok 
vykonaných podľa skúšobného postupu obsiahnutého v norme EN 997 
alebo v rovnocenných normách. Skúšky sa vykonávajú v laboratóriách, 
ktoré spĺňajú všeobecné požiadavky normy EN ISO 17025 alebo 
rovnocennej normy. Pri produktoch vybavených senzorickým 
ovládaním splachovania uchádzač poskytne stručný opis opatrení 
prijatých pri navrhovaní produktu s cieľom zabrániť chybnému 
spusteniu a zabezpečiť, aby k spláchnutiu došlo len po skutočnom 
použití produktu. 

1.3 Nastavenie objemu splachovacej vody 

Splachovacie systémy musia byť vybavené zariadením na nastavenie 
objemu, aby inštalatér mohol prispôsobiť objem splachovacej vody 
podľa miestnych podmienok kanalizácie. Úplný objem splachovacej 
vody po takomto prispôsobení podľa návodu na montáž nesmie 
presiahnuť 6l/spláchnutie alebo 4l/spláchnutie, ak záchodové 
príslušenstvo nie je vybavené zariadením na úsporu vody, a 
redukovaný objem splachovacej vody po takomto prispôsobení podľa 
návodu na montáž nesmie presiahnuť 3l/spláchnutie. 

 
Overovanie: 

Produkty s príslušnou environmentálnou značkou typu 1, ktoré spĺňajú 
uvedené požiadavky, sa považujú za vyhovujúce. 

Akceptujú sa aj iné primerané dôkazy, napríklad vyhlásenie 
výrobcu/dodávateľa, v ktorom špecifikuje typ použitého riešenia a jeho 
technické parametre. 

1.3 Nastavenie objemu splachovacej vody 

Splachovacie systémy musia byť vybavené zariadením na nastavenie 
objemu, aby inštalatér mohol prispôsobiť objem splachovacej vody 
podľa miestnych podmienok kanalizácie. Úplný objem splachovacej 
vody po takomto prispôsobení podľa návodu na montáž nesmie 
presiahnuť 6 l/spláchnutie alebo 4 l/spláchnutie, ak záchodové 
príslušenstvo nie je vybavené zariadením na úsporu vody, a 
redukovaný objem splachovacej vody po takomto prispôsobení podľa 
návodu na montáž nesmie presiahnuť 3 l/spláchnutie. 

 
Overovanie: 

Produkty s príslušnou environmentálnou značkou typu 1, ktoré spĺňajú 
uvedené požiadavky, sa považujú za vyhovujúce. 

Akceptujú sa aj iné primerané dôkazy, napríklad vyhlásenie 
výrobcu/dodávateľa, v ktorom špecifikuje typ použitého riešenia a jeho 
technické parametre. 

 1.4 Priemerný objem spláchnutia 

Priemerný objem spláchnutia vybavenia splachovacieho záchoda pri 
jeho uvedení na trh, vypočítaný podľa metodiky stanovenej v dodatku 
1 k rozhodnutiu Komisie (2013/641/EÚ), nesmie presahovať 3,5 
l/spláchnutie. Záchodové príslušenstvá s úplným objemom 
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splachovacej vody 4,0 l alebo menej sú z tejto požiadavky vyňaté. 

 
Overovanie: 

Produkty s príslušnou environmentálnou značkou typu 1, ktoré spĺňajú 
uvedené požiadavky, sa považujú za vyhovujúce. 

Akceptujú sa aj iné primerané dôkazy, napríklad vyhlásenie 
výrobcu/dodávateľa, v ktorom špecifikuje vypočítaný priemerný objem 
spláchnutia (v l/spláchnutie) produktu spolu s výsledkami skúšok 
vykonaných podľa metodiky opísanej v dodatku 1 k rozhodnutiu 
Komisie (2013/641/EÚ) alebo rovnocenných normách. Skúšky sa 
vykonávajú v laboratóriách, ktoré spĺňajú všeobecné požiadavky 
normy EN ISO 17025 alebo rovnocennej normy. 

2. Výkonnosť produktu 2. Výkonnosť produktu 

2.1 Požiadavky na splachovacie systémy 

Splachovacie systémy musia spĺňať požiadavky príslušných noriem 
EN uvedených v tabuľke 1. Požiadavky na meranie nominálneho 
úplného a redukovaného objemu splachovacej vody stanovené v 
príslušných normách EN v tabuľke 1 sú vylúčené z tohto kritéria 

Tabuľka 1. Normy EN týkajúce sa požiadaviek na splachovacie 
systémy záchodov 

Číslo Názov 

EN 14055 Záchodové a pisoárové nádržkové splachovače 

EN 12541 Tlakové prúdové ventily a automatické 
uzatváracie záchodové ventily PN 10 

EN 15091 
Zdravotnotechnické armatúry. Elektronicky 
otvárané a zatvárané zdravotnotechnické 
armatúry 

 
Overovanie: 

Produkty s príslušnou environmentálnou značkou typu 1, ktoré spĺňajú 
uvedené požiadavky, sa považujú za vyhovujúce. 

2.1 Požiadavky na splachovacie systémy 

Splachovacie systémy musia spĺňať požiadavky príslušných noriem 
EN uvedených v tabuľke 1. Požiadavky na meranie nominálneho 
úplného a redukovaného objemu splachovacej vody stanovené v 
príslušných normách EN v tabuľke 1 sú vylúčené z tohto kritéria. 

Tabuľka 1. Normy EN týkajúce sa požiadaviek na splachovacie 
systémy záchodov 

Číslo Názov 

EN 14055 Záchodové a pisoárové nádržkové splachovače 

EN 12541 Tlakové prúdové ventily a automatické 
uzatváracie záchodové ventily PN 10 

EN 15091 
Zdravotnotechnické armatúry. Elektronicky 
otvárané a zatvárané zdravotnotechnické 
armatúry 

 
Overovanie: 

Produkty s príslušnou environmentálnou značkou typu 1, ktoré spĺňajú 
uvedené požiadavky, sa považujú za vyhovujúce. 
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V ostatných prípadoch sa akceptujú správy o skúškach, v ktorých sa 
preukáže, že splachovací systém daného produktu spĺňa požiadavky 
uvedenej zodpovedajúcej normy EN alebo rovnocennej normy. 

V ostatných prípadoch sa akceptujú správy o skúškach, v ktorých sa 
preukáže, že splachovací systém daného produktu spĺňa požiadavky 
uvedenej zodpovedajúcej normy EN alebo rovnocennej normy. 

2.2 Výkonnosť splachovania 

Výkonnosť splachovania záchodových príslušenstiev musí spĺňať 
požiadavky normy EN 997. 

 
Overovanie: 

Produkty s príslušnou environmentálnou značkou typu 1, ktoré spĺňajú 
uvedené požiadavky, sa považujú za vyhovujúce. 

V ostatných prípadoch sa akceptujú správy o skúškach, v ktorých sa 
preukáže, že výkonnosť splachovania daného produktu spĺňa 
požiadavky normy EN 997 alebo rovnocennej normy. 

2.2 Výkonnosť splachovania 

Výkonnosť splachovania záchodových príslušenstiev musí spĺňať 
požiadavky normy EN 997. 

 
Overovanie: 

Produkty s príslušnou environmentálnou značkou typu 1, ktoré spĺňajú 
uvedené požiadavky, sa považujú za vyhovujúce. 

V ostatných prípadoch sa akceptujú správy o skúškach, v ktorých sa 
preukáže, že výkonnosť splachovania daného produktu spĺňa 
požiadavky normy EN 997 alebo rovnocennej normy. 

3. Životnosť produktu  

Na vybavenie splachovacieho záchoda sa vzťahuje minimálne 
štvorročná záruka na opravu alebo náhradu. Podmienky záruky musia 
pokrývať tesnenie a všetky ventily produktu. Uchádzač je ďalej povinný 
zabezpečiť, aby pôvodné náhradné diely alebo rovnocenné diely boli 
dostupné minimálne desať rokov od dátumu zakúpenia produktu. 

 
Overovanie: 

Produkty s príslušnou environmentálnou značkou typu 1, ktoré spĺňajú 
uvedené požiadavky, sa považujú za vyhovujúce. 

Akceptujú sa aj iné primerané dôkazy, napríklad čestné vyhlásenie 
výrobcu, v ktorom skonštatuje, že uvedená doložka je splnená. 

3. Životnosť produktu  

Na vybavenie splachovacieho záchoda sa vzťahuje minimálne 
päťročná záruka na opravu alebo náhradu. Podmienky záruky sa 
musia jasne vzťahovať na tesnenie a všetky ventily produktu. 
Uchádzač je ďalej povinný zabezpečiť, aby pôvodné náhradné diely 
alebo rovnocenné diely boli dostupné minimálne desať rokov od 
dátumu zakúpenia produktu. 

 
 
Overovanie: 

Produkty s príslušnou environmentálnou značkou typu 1, ktoré spĺňajú 
uvedené požiadavky, sa považujú za vyhovujúce. 

Akceptujú sa aj iné primerané dôkazy, napríklad čestné vyhlásenie 
výrobcu, v ktorom skonštatuje, že uvedená doložka je splnená. 

4. Návod na montáž / a informácie pre používateľov 

Vybavenie splachovacieho záchoda sa dodáva s týmito informáciami v 
tlačenej podobe (na balení a/alebo ako dokumentácia k produktu) 
a/alebo v elektronickom formáte: 

4. Návod na montáž / a informácie pre používateľov 

Vybavenie splachovacieho záchoda sa dodáva s týmito informáciami v 
tlačenej podobe (na balení a/alebo ako dokumentácia k produktu) 
a/alebo v elektronickom formáte: 
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− náležitý návod na montáž, ktorý musí zahŕňať informácie o tom, 
vzhľadom na aké triedy a/alebo typy sa produkt odskúšal, 
informácie o konkrétnom prevádzkovom tlaku, pri ktorom má 
produkt fungovať, informácie o tom, s akým typom kanalizačného 
systému môže produkt fungovať, informácie o spôsobe 
nastavenia objemu spláchnutia, ako aj o jeho dôsledkoch (napr. z 
hľadiska zvyškovej vody a úrovne naplnenia) a v prípade 
záchodových mís a splachovacích systémov záchoda 
uvádzaných na trh alebo predávaných oddelene informácie o tom, 
v kombinácii s akými produktmi môžu vytvoriť úplne funkčnú 
jednotku s efektívnou spotrebou vody, 

− odporúčanie, ako racionálne používanie produktu môže 
minimalizovať jeho environmentálny vplyv, predovšetkým 
informácie o správnom používaní produktu s cieľom minimalizovať 
spotrebu vody, 

− informácie o úplnom a redukovanom objeme splachovania v 
l/spláchnutie, 

− odporúčania na správne používanie a údržbu produktu vrátane 
informácií o tom, ktoré časti možno nahradiť náhradnými dielmi, 
pokyny na výmenu armatúr a iných tesnení v prípade netesnosti 
produktu, odporúčania týkajúce sa čistenia produktu atď.,  

− informácie o vhodnom zneškodnení produktu na konci jeho 
životnosti. 

 
Overovanie: 

Produkty s príslušnou environmentálnou značkou typu 1, ktoré spĺňajú 
uvedené požiadavky, sa považujú za vyhovujúce. 

Akceptujú sa aj iné primerané dôkazy, napríklad písomný dôkaz od 
výrobcu, že uvedená doložka bude splnená.  

− náležitý návod na montáž, ktorý musí zahŕňať informácie o tom, 
vzhľadom na aké triedy a/alebo typy sa produkt odskúšal, 
informácie o konkrétnom prevádzkovom tlaku, pri ktorom má 
produkt fungovať, informácie o tom, s akým typom kanalizačného 
systému môže produkt fungovať, informácie o spôsobe nastavenia 
objemu spláchnutia, ako aj o jeho dôsledkoch (napr. z hľadiska 
zvyškovej vody a úrovne naplnenia) a v prípade záchodových mís a 
splachovacích systémov záchoda uvádzaných na trh alebo 
predávaných oddelene informácie o tom, v kombinácii s akými 
produktmi môžu vytvoriť úplne funkčnú jednotku s efektívnou 
spotrebou vody, 

− odporúčanie, ako racionálne používanie produktu môže 
minimalizovať jeho environmentálny vplyv, predovšetkým 
informácie o správnom používaní produktu s cieľom minimalizovať 
spotrebu vody, 

− informácie o úplnom, redukovanom a priemernom objeme 
spláchnutia v l/spláchnutie, 

− odporúčania na správne používanie a údržbu produktu vrátane 
informácií o tom, ktoré časti možno nahradiť náhradnými dielmi, 
pokyny na výmenu armatúr a iných tesnení v prípade netesnosti 
produktu, odporúčania týkajúce sa čistenia produktu atď.,  

− informácie o vhodnom zneškodnení produktu na konci jeho 
životnosti. 

 
Overovanie: 

Produkty s príslušnou environmentálnou značkou typu 1, ktoré spĺňajú 
uvedené požiadavky, sa považujú za vyhovujúce. 

Akceptujú sa aj iné primerané dôkazy, napríklad písomný dôkaz od 
výrobcu, že uvedená doložka bude splnená. 

KRITÉRIÁ UDELENIA ENVIRONMENTÁLNEJ ZNAČKY KRITÉRIÁ UDELENIA ENVIRONMENTÁLNEJ ZNAČKY 
Body sa udelia za: Body sa udelia za: 
1. Dodatočnú úsporu vody pri spláchnutí úplným objemom 

Dodatočné body sa udelia za každý 0,5 l dodatočnej redukcie objemu 

1. Dodatočnú úsporu vody pri spláchnutí s priemerným objemom 

Dodatočné body sa udelia za každý 0,1 l dodatočnej redukcie objemu 
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vody pri úplnom spláchnutí, ako sa špecifikuje v kritériu 1.1. 

 
 
Overovanie: 

Je potrebné predložiť výsledky skúšok vykonaných podľa skúšobného 
postupu obsiahnutého v norme EN 997 alebo v rovnocenných 
normách. Skúšky sa vykonávajú v laboratóriách, ktoré spĺňajú 
všeobecné požiadavky normy EN ISO 17025 alebo rovnocennej 
normy. 

vody pri priemernom spláchnutí, ako sa špecifikuje v kritériu 1.4. 

 
 
Overovanie: 

Je potrebné predložiť výsledky skúšok vykonaných podľa skúšobného 
postupu obsiahnutého v norme EN 997 alebo v rovnocenných 
normách. Skúšky sa vykonávajú v laboratóriách, ktoré spĺňajú 
všeobecné požiadavky normy EN ISO 17025 alebo rovnocennej 
normy. 

2. Dodatočnú úsporu vody pri spláchnutí redukovaným objemom 

Dodatočné body sa udelia za každý 0,25 l dodatočnej redukcie objemu 
vody pri redukovanom spláchnutí, ako sa špecifikuje v kritériu 1.2. 

 
Overovanie: 

Je potrebné predložiť výsledky skúšok vykonaných podľa skúšobného 
postupu obsiahnutého v norme EN 997 alebo v rovnocenných 
normách. Skúšky sa vykonávajú v laboratóriách, ktoré spĺňajú 
všeobecné požiadavky normy EN ISO 17025 alebo rovnocennej 
normy. 

 

3. Hygiena 

Dodatočné body sa udelia za bezdotykové (senzorické) ovládanie 
splachovania, vďaka ktorému sa predchádza chybnému spusteniu 
spláchnutia a zabezpečuje, že k nemu dôjde len po skutočnom použití 
produktu. 

 
Overovanie: 

Produkty s príslušnou environmentálnou značkou typu 1, ktoré spĺňajú 
uvedené požiadavky, sa považujú za vyhovujúce. 

Akceptujú sa aj iné primerané dôkazy, napríklad vyhlásenie 
výrobcu/dodávateľa, v ktorom špecifikuje typ použitého riešenia a jeho 
technické parametre vrátane stručného opisu opatrení prijatých pri 
navrhovaní produktu s cieľom zabrániť chybnému spusteniu a 
zabezpečiť, aby k spláchnutiu došlo len po skutočnom použití 

2. Hygiena 

Dodatočné body sa udelia za bezdotykové (senzorické) ovládanie 
splachovania, vďaka ktorému sa predchádza chybnému spusteniu 
spláchnutia a zabezpečuje, že k nemu dôjde len po skutočnom použití 
produktu. 

 
Overovanie: 

Produkty s príslušnou environmentálnou značkou typu 1, ktoré spĺňajú 
uvedené požiadavky, sa považujú za vyhovujúce. 

Akceptujú sa aj iné primerané dôkazy, napríklad vyhlásenie 
výrobcu/dodávateľa, v ktorom špecifikuje typ použitého riešenia a jeho 
technické parametre vrátane stručného opisu opatrení prijatých pri 
navrhovaní produktu s cieľom zabrániť chybnému spusteniu a 
zabezpečiť, aby k spláchnutiu došlo len po skutočnom použití 
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produktu. produktu. 

 
 
 
3.2 Navrhované hlavné a komplexné kritériá v rámci GPP na vybavenie pisoárov 

Hlavné kritériá Komplexné kritériá 
PREDMET PREDMET 
Nákup vybavení pisoárov s efektívnou spotrebou vody pre nové alebo 
renovované budovy 

Nákup vybavení pisoárov s efektívnou spotrebou vody pre nové alebo 
renovované budovy 

KRITÉRIÁ VÝBERU KRITÉRIÁ VÝBERU 

1. Zodpovednosť uchádzača – len v prípade inštalačných prác 

Pri inštalácii vybavenia pisoárov je uchádzač je povinný preukázať, že 
inštaláciu alebo výmenu produktov vykoná primerane kvalifikovaný a 
skúsený personál. Uchádzač by mal predovšetkým preukázať dobrú 
oboznámenosť s produktmi, ktoré sa majú inštalovať, najmä vzhľadom 
na ekologické nastavenia ako nastavenie objemu spláchnutia. 
Poskytne prehľad o zložení pracovnej skupiny, ktorá má inštaláciu 
vykonať, a o kvalifikácii jej členov. 

Overovanie: 

Uchádzač poskytne zoznam porovnateľných projektov realizovaných v 
nedávnej minulosti (počet a časový rámec projektov špecifikuje verejný 
obstarávateľ), osvedčenia o uspokojivej realizácii a informácie o 
kvalifikácii a skúsenostiach zamestnancov. 

1. Zodpovednosť uchádzača – len v prípade inštalačných prác 

 Pri inštalácii vybavenia pisoárov je uchádzač je povinný preukázať, že 
inštaláciu alebo výmenu produktov vykoná primerane kvalifikovaný a 
skúsený personál. Uchádzač by mal predovšetkým preukázať dobrú 
oboznámenosť s produktmi, ktoré sa majú inštalovať, najmä vzhľadom 
na ekologické nastavenia ako nastavenie objemu spláchnutia. 
Poskytne prehľad o zložení pracovnej skupiny, ktorá má inštaláciu 
vykonať, a o kvalifikácii jej členov. 

Overovanie: 

Uchádzač poskytne zoznam porovnateľných projektov realizovaných v 
nedávnej minulosti (počet a časový rámec projektov špecifikuje verejný 
obstarávateľ), osvedčenia o uspokojivej realizácii a informácie o 
kvalifikácii a skúsenostiach zamestnancov. 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 
1. Efektívna spotreba vody vybavenia splachovacieho pisoára 1. Efektívna spotreba vody vybavenia splachovacieho pisoára 

1.1 Úplný objem splachovacej vody 

Nominálny objem splachovacej vody pri vybaveniach splachovacích 
pisoárov pri ich uvedení na trh nesmie presahovať hodnotu 

1.1 Úplný objem splachovacej vody 

Nominálny objem splachovacej vody pri vybaveniach splachovacích 
záchodov pri ich uvedení na trh nesmie presahovať hodnotu 
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2,0 l/spláchnutie, nezávisle od tlaku vody. 

 
Overovanie: 

Produkty s príslušnou environmentálnou značkou typu 1, ktoré spĺňajú 
uvedené požiadavky, sa považujú za vyhovujúce. 

V ostatných prípadoch je potrebné predložiť výsledky skúšok 
vykonaných podľa skúšobného postupu obsiahnutého v norme EN 
13407 alebo v rovnocenných normách. Skúšky sa vykonávajú 
v laboratóriách, ktoré spĺňajú všeobecné požiadavky normy EN ISO 
17025 alebo rovnocennej normy. Pri žľabových pisoároch úplný objem 
splachovacej vody znamená vodu splachovanú po súvislej ploche 
steny so šírkou 60 cm. 

1,0 l/spláchnutie, nezávisle od tlaku vody. 

 
Overovanie: 

Produkty s príslušnou environmentálnou značkou typu 1, ktoré spĺňajú 
uvedené požiadavky, sa považujú za vyhovujúce. 

V ostatných prípadoch je potrebné predložiť výsledky skúšok 
vykonaných podľa skúšobného postupu obsiahnutého v norme EN 
13407 alebo v rovnocenných normách. Skúšky sa vykonávajú 
v laboratóriách, ktoré spĺňajú všeobecné požiadavky normy EN ISO 
17025 alebo rovnocennej normy. Pri žľabových pisoároch úplný objem 
splachovacej vody znamená vodu splachovanú po súvislej ploche 
steny so šírkou 60 cm. 

1.2 Úspora vody 

Pisoárové príslušenstvá a splachovacie systémy pisoárov musia byť 
vybavené individuálnym ovládaním splachovania. Pri žľabových 
pisoároch so splachovacím systémom musí individuálne ovládanie 
splachovania zaberať priestor so šírkou maximálne 60 cm celistvej 
steny. 

Pri pisoároch musí existovať možnosť použitia individuálneho 
ovládania splachovania. Žľabové pisoáre bez splachovacieho systému 
musia byť vybavené individuálnym ovládaním splachovania, pričom 
každé musí zaberať priestor so šírkou maximálne 60 cm celistvej 
steny. 

 
 
 

 

 
Overovanie: 

Produkty s príslušnou environmentálnou značkou typu 1, ktoré spĺňajú 
uvedené požiadavky, sa považujú za vyhovujúce. 

Akceptujú sa aj iné primerané dôkazy, napríklad vyhlásenie 
výrobcu/dodávateľa, v ktorom špecifikuje typ použitého riešenia a jeho 

1.2 Úspora vody 

Pisoárové príslušenstvá a splachovacie systémy pisoárov musia byť 
vybavené individuálnym ovládaním splachovania. Pri žľabových 
pisoároch so splachovacím systémom musí individuálne ovládanie 
splachovania zaberať priestor so šírkou maximálne 60 cm celistvej 
steny. 

Pri pisoároch musí existovať možnosť použitia individuálneho 
ovládania splachovania. Pri žľabových pisoároch bez splachovacieho 
systému musí individuálne ovládanie splachovania zaberať priestor so 
šírkou maximálne 60 cm celistvej steny. 

Pri zariadeniach so senzorickým ovládaním: 

Senzorické ovládanie splachovania musí byť koncipované tak, aby sa 
predišlo jeho chybnému spusteniu a zabezpečilo sa, že k spláchnutiu 
dôjde len po skutočnom použití produktu. 

 
Overovanie: 

Produkty s príslušnou environmentálnou značkou typu 1, ktoré spĺňajú 
uvedené požiadavky, sa považujú za vyhovujúce. 

Akceptujú sa aj iné primerané dôkazy, napríklad vyhlásenie 
výrobcu/dodávateľa, v ktorom špecifikuje typ použitého riešenia a jeho 
technické parametre. Pri produktoch vybavených senzorickým 
ovládaním splachovania uchádzač poskytne stručný opis opatrení 
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technické parametre. prijatých pri navrhovaní produktu s cieľom zabrániť chybnému 
spusteniu a zabezpečiť, aby k spláchnutiu došlo len po skutočnom 
použití produktu. 

1.3 Nastavenie objemu splachovacej vody 

Splachovacie systémy musia byť vybavené zariadením na nastavenie 
objemu, aby inštalatér mohol prispôsobiť objem splachovacej vody 
podľa miestnych podmienok kanalizácie. Úplný objem splachovacej 
vody po takomto prispôsobení podľa návodu na montáž nesmie 
presiahnuť 2 l/spláchnutie. 

 
Overovanie: 

Produkty s príslušnou environmentálnou značkou typu 1, ktoré spĺňajú 
uvedené požiadavky, sa považujú za vyhovujúce. 

Akceptujú sa aj iné primerané dôkazy, napríklad vyhlásenie 
výrobcu/dodávateľa, v ktorom špecifikuje typ použitého riešenia a jeho 
technické parametre. 

1.3 Nastavenie objemu splachovacej vody 

Splachovacie systémy musia byť vybavené zariadením na nastavenie 
objemu, aby inštalatér mohol prispôsobiť objem splachovacej vody 
podľa miestnych podmienok kanalizácie. Úplný objem splachovacej 
vody po takomto prispôsobení podľa návodu na montáž nesmie 
presiahnuť 1 l/spláchnutie. 

 
Overovanie: 

Produkty s príslušnou environmentálnou značkou typu 1, ktoré spĺňajú 
uvedené požiadavky, sa považujú za vyhovujúce. 

Akceptujú sa aj iné primerané dôkazy, napríklad vyhlásenie 
výrobcu/dodávateľa, v ktorom špecifikuje typ použitého riešenia a jeho 
technické parametre. 

2 Výkonnosť produktu 2 Výkonnosť produktu 

2.1 Požiadavky na splachovacie systémy pisoárov 

Splachovacie systémy musia spĺňať požiadavky príslušných noriem 
EN uvedených v tabuľke 2. Požiadavky na meranie nominálneho 
objemu splachovacej vody stanovené v príslušných normách EN v 
tabuľke 2 sú vylúčené z tohto kritéria. 

Tabuľka 2. Normy EN týkajúce sa požiadaviek na splachovacie 
systémy pisoárov 

Číslo Názov 

EN 14055 Záchodové a pisoárové nádržkové splachovače 

EN 12541 Tlakové prúdové ventily a automatické 
uzatváracie záchodové ventily PN 10 

EN 15091 
Zdravotnotechnické armatúry. Elektronicky 
otvárané a zatvárané zdravotnotechnické 
armatúry 

2.1 Požiadavky na splachovacie systémy pisoárov 

Splachovacie systémy musia spĺňať požiadavky príslušných noriem 
EN uvedených v tabuľke 2. Požiadavky na meranie nominálneho 
objemu splachovacej vody stanovené v príslušných normách EN v 
tabuľke 2 sú vylúčené z tohto kritéria. 

Tabuľka 2. Normy EN týkajúce sa požiadaviek na splachovacie 
systémy pisoárov 

Číslo Názov 

EN 14055 Záchodové a pisoárové nádržkové splachovače 

EN 12541 Tlakové prúdové ventily a automatické 
uzatváracie záchodové ventily PN 10 

EN 15091 
Zdravotnotechnické armatúry. Elektronicky 
otvárané a zatvárané zdravotnotechnické 
armatúry 
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Overovanie: 

Produkty s príslušnou environmentálnou značkou typu 1, ktoré spĺňajú 
uvedené požiadavky, sa považujú za vyhovujúce. 

V ostatných prípadoch sa akceptujú správy o skúškach, v ktorých sa 
preukáže, že splachovací systém daného produktu spĺňa požiadavky 
uvedenej zodpovedajúcej normy EN alebo rovnocennej normy. 

 
Overovanie: 

Produkty s príslušnou environmentálnou značkou typu 1, ktoré spĺňajú 
uvedené požiadavky, sa považujú za vyhovujúce. 

V ostatných prípadoch sa akceptujú správy o skúškach, v ktorých sa 
preukáže, že splachovací systém daného produktu spĺňa požiadavky 
uvedenej zodpovedajúcej normy EN alebo rovnocennej normy. 

2.2 Výkonnosť pisoárových príslušenstiev a pisoárov 

Výkonnosť pisoárových príslušenstiev a pisoárov musí spĺňať 
požiadavky normy EN 13407. 

 
Overovanie: 

Produkty s príslušnou environmentálnou značkou typu 1, ktoré spĺňajú 
uvedené požiadavky, sa považujú za vyhovujúce. 

V ostatných prípadoch sa akceptujú správy o skúškach, v ktorých sa 
preukáže, že výkonnosť splachovania daného produktu spĺňa 
požiadavky normy EN 13407 alebo rovnocennej normy.  

2.2 Výkonnosť pisoárových príslušenstiev a pisoárov 

Výkonnosť pisoárových príslušenstiev a pisoárov musí spĺňať 
požiadavky normy EN 13407. 

 
Overovanie: 

Produkty s príslušnou environmentálnou značkou typu 1, ktoré spĺňajú 
uvedené požiadavky, sa považujú za vyhovujúce. 

V ostatných prípadoch sa akceptujú správy o skúškach, v ktorých sa 
preukáže, že výkonnosť splachovania daného produktu spĺňa 
požiadavky normy EN 13407 alebo rovnocennej normy.  

2.3 Výkonnosť pisoárov bez splachovania 

Pisoáre bez splachovania musia spĺňať požiadavky vymedzené v 
dodatku 2 k rozhodnutiu Komisie (2013/641/EÚ). 

 
Overovanie: 

Produkty s príslušnou environmentálnou značkou typu 1, ktoré spĺňajú 
uvedené požiadavky, sa považujú za vyhovujúce. 

V ostatných prípadoch sa akceptujú správy o skúškach, v ktorých sa 
preukáže, že produkt spĺňa uvedené požiadavky.  

2.3 Výkonnosť pisoárov bez splachovania 

Pisoáre bez splachovania musia spĺňať požiadavky vymedzené v 
dodatku 2 k rozhodnutiu Komisie (2013/641/EÚ). 

 
Overovanie: 

Produkty s príslušnou environmentálnou značkou typu 1, ktoré spĺňajú 
uvedené požiadavky, sa považujú za vyhovujúce. 

V ostatných prípadoch sa akceptujú správy o skúškach, v ktorých sa 
preukáže, že produkt spĺňa uvedené požiadavky.  

3. Životnosť produktu 

Na vybavenie splachovacieho pisoára sa vzťahuje minimálne 
štvorročná záruka na opravu alebo náhradu. Podmienky záruky musia 
pokrývať tesnenie a všetky ventily produktu. Uchádzač je ďalej povinný 

3. Životnosť produktu 

Na vybavenie splachovacieho pisoára sa vzťahuje minimálne päťročná 
záruka na opravu alebo náhradu. Podmienky záruky musia pokrývať 
tesnenie a všetky ventily produktu. Uchádzač je ďalej povinný 
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zabezpečiť, aby pôvodné náhradné diely alebo rovnocenné diely boli 
dostupné minimálne desať rokov od dátumu zakúpenia produktu. 

 
Overovanie: 

Produkty s príslušnou environmentálnou značkou typu 1, ktoré spĺňajú 
uvedené požiadavky, sa považujú za vyhovujúce. 

Akceptujú sa aj iné primerané dôkazy, napríklad čestné vyhlásenie 
výrobcu, v ktorom skonštatuje, že uvedená doložka je splnená. 

zabezpečiť, aby pôvodné náhradné diely alebo rovnocenné diely boli 
dostupné minimálne desať rokov od dátumu zakúpenia produktu. 

  
 
Overovanie: 

Produkty s príslušnou environmentálnou značkou typu 1, ktoré spĺňajú 
uvedené požiadavky, sa považujú za vyhovujúce. 

Akceptujú sa aj iné primerané dôkazy, napríklad čestné vyhlásenie 
výrobcu, v ktorom skonštatuje, že uvedená doložka je splnená. 

4. Biologická rozložiteľnosť tekutín a údržba pisoárov bez 
splachovania 

Pisoáre bez splachovania musia používať úplne biologicky rozložiteľné 
tekutiny alebo sú prevádzkované úplne bez tekutiny. Navyše musí 
uchádzač špecifikovať pokyny na potrebnú údržbu pisoárov bez 
splachovania v prípade potreby vrátane časového rámca výmeny 
vymeniteľného zásobníka, ako aj zoznamu poskytovateľov služieb 
pravidelnej údržby týchto produktov. 

 
Overovanie: 

Produkty s príslušnou environmentálnou značkou typu 1, ktoré spĺňajú 
uvedené požiadavky, sa považujú za vyhovujúce. 

V ostatných prípadoch sa akceptuje výňatok z informácií pre 
používateľov opisujúci požadovanú údržbu a/alebo odkaz na webovú 
stránku výrobcu, na ktorej sa uvádzajú informácie a dokumentácia o 
použitej technológii. Ak sa používa tekutina, akceptujú sa správy o 
skúškach, ktorými sa preukázala biologická rozložiteľnosť predmetnej 
tekutiny na základe vymedzenia a skúšobných metód stanovených v 
usmerneniach na uplatňovanie kritérií klasifikácie, označovania a 
balenia látok a zmesí („Guidance on the Application of the CLP 
Criteria“2) v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008.  

4. Biologická rozložiteľnosť tekutín a údržba pisoárov bez 
splachovania 

Pisoáre bez splachovania musia používať úplne biologicky rozložiteľné 
tekutiny alebo sú prevádzkované úplne bez tekutiny. Navyše musí 
uchádzač špecifikovať pokyny potrebnú údržbu pisoárov bez 
splachovania v prípade potreby vrátane časového rámca výmeny 
vymeniteľného zásobníka, ako aj zoznamu poskytovateľov služieb 
pravidelnej údržby týchto produktov. 

 
Overovanie: 

Produkty s príslušnou environmentálnou značkou typu 1, ktoré spĺňajú 
uvedené požiadavky, sa považujú za vyhovujúce. 

V ostatných prípadoch sa akceptuje výňatok z informácií pre 
používateľov opisujúci požadovanú údržbu a/alebo odkaz na webovú 
stránku výrobcu, na ktorej sa uvádzajú informácie a dokumentácia o 
použitej technológii. Ak sa používa tekutina, akceptujú sa správy o 
skúškach, ktorými sa preukázala biologická rozložiteľnosť predmetnej 
tekutiny na základe vymedzenia a skúšobných metód stanovených v 
usmerneniach na uplatňovanie kritérií klasifikácie, označovania a 
balenia látok a zmesí („Guidance on the Application of the CLP 
Criteria“2) v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008.  

                                                      
2 Aktuálna dostupná verzia usmernení (verzia 3.0 z novembra 2012) sa nachádza na webovej stránke ECHA: 
http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_en.pdf. 

http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_en.pdf
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5. Návod na montáž / a informácie pre používateľov 

Vybavenie splachovacieho pisoára sa dodáva s týmito informáciami v 
tlačenej podobe (na balení a/alebo ako dokumentácia k produktu) 
a/alebo v elektronickom formáte: 

- náležitý návod na montáž, ktorý musí zahŕňať informácie o tom, 
vzhľadom na aké triedy a/alebo typy sa produkt odskúšal, 
informácie o konkrétnom prevádzkovom tlaku, pri ktorom má 
produkt fungovať, informácie o tom, s akým typom kanalizačného 
systému môže produkt fungovať, informácie o spôsobe 
nastavenia úplného objemu splachovacej vody, ako aj o jeho 
dôsledkoch (napr. z hľadiska zvyškovej vody a úrovne naplnenia) 
a v prípade pisoárov a splachovacích systémov pisoárov 
uvádzaných na trh alebo predávaných oddelene informácie o tom, 
v kombinácii s akými produktmi môžu vytvoriť úplne funkčnú 
jednotku s efektívnou spotrebou vody, 

- odporúčanie, ako racionálne používanie produktu môže 
minimalizovať jeho environmentálny vplyv, predovšetkým 
informácie o správnom používaní produktu s cieľom minimalizovať 
spotrebu vody, 

- informácie o úplnom objeme splachovania v l/spláchnutie, 

- odporúčania na správne používanie a údržbu produktu vrátane 
pokynov na údržbu a používanie produktu, informácií o tom, ktoré 
časti možno nahradiť náhradnými dielmi, pokyny na výmenu 
armatúr a iných tesnení v prípade netesnosti produktu, 
odporúčania týkajúce sa čistenia produktu atď., 

- informácie o vhodnom zneškodnení produktu na konci jeho 
životnosti. 

 
Overovanie: 

Produkty s príslušnou environmentálnou značkou typu 1, ktoré spĺňajú 
uvedené požiadavky, sa považujú za vyhovujúce. 

Akceptujú sa aj iné primerané dôkazy, napríklad písomný dôkaz od 
výrobcu, že uvedená doložka bude splnená. 

5. Návod na montáž / a informácie pre používateľov 

Vybavenie splachovacieho pisoára sa dodáva s týmito informáciami v 
tlačenej podobe (na balení a/alebo ako dokumentácia k produktu) 
a/alebo v elektronickom formáte: 

- náležitý návod na montáž, ktorý musí zahŕňať informácie o tom, 
vzhľadom na aké triedy a/alebo typy sa produkt odskúšal, 
informácie o konkrétnom prevádzkovom tlaku, pri ktorom má 
produkt fungovať, informácie o tom, s akým typom kanalizačného 
systému môže produkt fungovať, informácie o spôsobe nastavenia 
úplného objemu splachovacej vody, ako aj o jeho dôsledkoch 
(napr. z hľadiska zvyškovej vody a úrovne naplnenia) a v prípade 
pisoárov a splachovacích systémov pisoárov uvádzaných na trh 
alebo predávaných oddelene informácie o tom, v kombinácii s 
akými produktmi môžu vytvoriť úplne funkčnú jednotku s 
efektívnou spotrebou vody, 

- odporúčanie, ako racionálne používanie produktu môže 
minimalizovať jeho environmentálny vplyv, predovšetkým 
informácie o správnom používaní produktu s cieľom minimalizovať 
spotrebu vody, 

- informácie o úplnom objeme splachovania v l/spláchnutie, 

- odporúčania na správne používanie a údržbu produktu vrátane 
informácií o tom, ktoré časti možno nahradiť náhradnými dielmi, 
pokyny na výmenu armatúr a iných tesnení v prípade netesnosti 
produktu, odporúčania týkajúce sa čistenia produktu atď., 

- informácie o vhodnom zneškodnení produktu na konci jeho 
životnosti. 

 
Overovanie: 

Produkty s príslušnou environmentálnou značkou typu 1, ktoré spĺňajú 
uvedené požiadavky, sa považujú za vyhovujúce. 

Akceptujú sa aj iné primerané dôkazy, napríklad písomný dôkaz od 
výrobcu, že uvedená doložka bude splnená. 

KRITÉRIÁ UDELENIA ENVIRONMENTÁLNEJ ZNAČKY KRITÉRIÁ UDELENIA ENVIRONMENTÁLNEJ ZNAČKY 
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Body sa udelia za: Body sa udelia za: 
1. Dodatočnú úsporu vody pri spláchnutí  

Dodatočné body sa udelia za každý 0,25 l dodatočnej redukcie objemu 
vody pri úplnom spláchnutí, ako sa špecifikuje v kritériu 1.1. 

 
Overovanie: 

Uchádzač musí poskytnúť výsledky s skúšok vykonaných podľa 
skúšobného postupu obsiahnutého v norme EN 13407 alebo v 
rovnocenných normách. Skúšky sa vykonávajú v laboratóriách, ktoré 
spĺňajú všeobecné požiadavky normy EN ISO 17025 alebo 
rovnocennej normy. Pri vybaveniach splachovacích pisoárov, ktoré 
tvorí celistvá stena (napr. žľabové pisoáre) úplný objem splachovacej 
vody znamená vodu splachovanú po súvislej ploche steny so šírkou 60 
cm. 

1. Dodatočnú úsporu vody pri spláchnutí 

Dodatočné body sa udelia za každý 0,25 l dodatočnej redukcie objemu 
vody pri úplnom spláchnutí, ako sa špecifikuje v kritériu 1.1. 

 
Overovanie: 

Uchádzač musí poskytnúť výsledky skúšok vykonaných podľa 
skúšobného postupu obsiahnutého v norme EN 13407 alebo v 
rovnocenných normách. Skúšky sa vykonávajú v laboratóriách, ktoré 
spĺňajú všeobecné požiadavky normy EN ISO 17025 alebo 
rovnocennej normy. Pri vybaveniach splachovacích pisoárov, ktoré 
tvorí celistvá stena (napr. žľabové pisoáre) úplný objem splachovacej 
vody znamená vodu splachovanú po súvislej ploche steny so šírkou 60 
cm. 

2. Hygiena 

Dodatočné body sa udelia za bezdotykové (senzorické) ovládanie 
splachovania, vďaka ktorému sa predchádza chybnému spusteniu 
spláchnutia a zabezpečuje, že k nemu dôjde len po skutočnom použití 
produktu. 

 
Overovanie: 

Produkty s príslušnou environmentálnou značkou typu 1, ktoré spĺňajú 
uvedené požiadavky, sa považujú za vyhovujúce. 

Akceptujú sa aj iné primerané dôkazy, napríklad vyhlásenie 
výrobcu/dodávateľa, v ktorom špecifikuje typ použitého riešenia a jeho 
technické parametre vrátane stručného opisu opatrení prijatých pri 
navrhovaní produktu s cieľom zabrániť chybnému spusteniu a 
zabezpečiť, aby k spláchnutiu došlo len po skutočnom použití 
produktu. 

2. Hygiena 

Dodatočné body sa udelia za bezdotykové (senzorické) ovládanie 
splachovania, vďaka ktorému sa predchádza chybnému spusteniu 
spláchnutia a zabezpečuje, že k nemu dôjde len po skutočnom použití 
produktu. 

 
Overovanie: 

Produkty s príslušnou environmentálnou značkou typu 1, ktoré spĺňajú 
uvedené požiadavky, sa považujú za vyhovujúce. 

Akceptujú sa aj iné primerané dôkazy, napríklad vyhlásenie 
výrobcu/dodávateľa, v ktorom špecifikuje typ použitého riešenia a jeho 
technické parametre vrátane stručného opisu opatrení prijatých pri 
navrhovaní produktu s cieľom zabrániť chybnému spusteniu a 
zabezpečiť, aby k spláchnutiu došlo len po skutočnom použití 
produktu. 
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4. VYSVETLIVKY 
Pri zaobstarávaní vybavení splachovacích záchodov a pisoárov môže verejný obstarávateľ uzavrieť oddelené zmluvy (vzťahujúce sa napríklad na 
dizajn vybavenia, jeho dodanie a inštaláciu) s rôznymi zhotoviteľmi. V takých prípadoch preto rôzni zhotovitelia môžu byť zodpovední za splnenie 
rôznych kritérií. 

Je potrebné zabezpečiť, aby sa po vykonaní inštalačných prác informácie pre používateľov postúpili náležitej osobe (spolu s odkazom na webovú 
stránku výrobu, na ktorej sa nachádzajú informácie).Vybavenie splachovacích záchodov a pisoárov si vyžaduje správnu údržbu, aby sa 
zabezpečilo správne fungovanie systému. Časom môžu určité prvky stratiť svoje požadované vlastnosti (napríklad uzávery už netesnia 
dostatočne) a je potrebné ich vymeniť. Preto by sa kontrola stavu vybavenia splachovacích záchodov a pisoárov, ako aj výmena opotrebovaných 
prvkov mali vykonávať podľa harmonogramu. 

Pokiaľ ide o vybavenie splachovacích záchodov, je potrebné poznamenať, že ak sa používajú komplexné kritériá základným kritériom selektívnosti 
je priemerný objem spláchnutia stanovený v časti „Technické špecifikácie 1.4“ (požiadavky na nominálny úplný a redukovaný objem stanovené v 
1.1 a 1.2 by sa mali považovať za záruku); ak sa používajú hlavné kritériá, vyššiu selektívnosť pri ďalšej úspore vody môžu pomôcť dosiahnuť 
kritériá udelenia environmentálnej značky súvisiace s dodatočnou úsporou vody pri spláchnutí úplným objemom (stanovené v časti „Kritériá 
udelenia environmentálnej značky – 1“) a s dodatočnou úsporou vody pri spláchnutí redukovaným objemom (stanovené v časti „Kritériá udelenia 
environmentálnej značky – 2“). 

Pokiaľ ide o vybavenie splachovacích pisoárov, je potrebné poznamenať, že základnými kritériom selektívnosti je nominálny objem splachovacej 
vody stanovený v časti „Technické špecifikácie 1.1“ a to ako pri hlavných, tak pri komplexných kritériách. Vyššiu selektívnosť pri ďalšej úspore 
vody môžu pomôcť dosiahnuť kritériá udelenia environmentálnej značky súvisiace s dodatočnou úsporou vody pri spláchnutí (stanovené v časti 
„Kritériá udelenia environmentálnej značky – 1“). 

Pred uplatnením akéhokoľvek kritéria udelenia environmentálnej značky je potrebné najprv overiť vnútroštátnu/miestnu legislatívu, aby sa 
zabránilo rozporu medzi právnymi požiadavkami a navrhovaným kritériom. 

V budovách, kde sa vybavenia splachovacích záchodov a pisoárov nepoužívajú počas dlhých období, obstarávatelia môžu z hygienických 
dôvodov stanoviť aj požiadavky na aktiváciu spláchnutia na zabránenie stagnácii vody, napríklad splachovanie nepoužívaného vybavenia v 
pravidelných intervaloch (napr. raz za deň, raz za týždeň). 

 
 
5. Náklady na životný cyklus  
Náklady na životný cyklus zahŕňajú celkové náklady na produkt počas jeho životnosti vrátane nákladov plánovania, dizajnu, nadobúdania a 
podporné náklady, ako aj všetky ostatné náklady priamo súvisiace s vlastníctvom alebo používaním produktu. 

V neobytných budovách využívanie vody v záchodoch s mechanizmom na dvojčinné splachovanie („dual-flush“) predstavuje vyše 80 % nákladov 
na životný cyklus. Preto sa dospelo k záveru, že verejné obstarávanie s prihliadnutím na spotrebu vody produktu vedie k najpriaznivejším 
výsledkom z hľadiska životného prostredia a hospodárstva. 
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Na účely ilustrácie vplyvu na náklady na životný cyklus sa v grafe ( Graf 1 ) uvádza prehľad série splachovacích režimov s efektívnou spotrebou 
vody záchodových príslušenstiev v neobytných budovách podľa narastajúcej efektívnosti. 
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Graf 1: Náklady na životný cyklus rôznych záchodových príslušenstiev (v EUR2011) 

 
Ako z grafu ( Graf 1 ) vyplýva, celkové náklady na životný cyklus záchodového príslušenstva v neobytných budovách výrazne klesajú, keď sa 
prejde zo systému 6 l záchodu s jednočinným splachovaním na najefektívnejšie 3,5/2 l záchody s dvojčinným splachovaním, pričom úspory 
vyplývajú jedine z nižšej spotreby vody. Napríklad celkové náklady na životný cyklus 3,5/2 l záchodu s dvojčinným splachovaním (približne 1 500 
EUR v cenách z roku 2011) predstavujú menej než polovicu celkových nákladov 6 l záchodu s jednočinným splachovaním (3 100 EUR). V 
uvedenom príklade podiel nákladov na vodu z celkových nákladov na životný cyklus klesá z 86 % (6 l záchod) na 70 % (3,5/2 l záchod). 
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