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ANOTACE 

Diplomová práce se soustředí na srovnání systémů environmentálního značení 

v České republice a na Filipínách. Práce je rozdělena do čtyř celků, kde první představuje 

teorii ekolabelingu, druhá a třetí část se zaměřuje na jeho specifika v ČR a na Filipínách a 

čtvrtá tyto dva systému statisticky srovnává a hledá cesty pro zlepšení v oblasti propagace 

pro českou ekoznačku.  

Klíčová slova: environmentální značení, ekoznačení, ekoznačka, Filipíny, Česká 

republika 

SUMMARY 

Diploma thesis focuses on the comparison of two ecolabelling systems, first one 

applied in the Czech Republic, second one in the Philippines. The thesis is divided into 

four parts. In the first one is introduced theory of the ecolabelling; second and third parts 

describe how system works in the Czech Republic and in the Philippines respectively. Last 

part serves as a comparison of the two above mentioned ecolabelling systems and it also 

brings some proposals on how to improve propagation in the case of the Czech Republic. 

Key words: environmental labelling, eco-labelling, Philippines, Czech Republic 

  



 

Serial No. SR0203 

 

 

   

Obsah 

1. Úvod ....................................................................................................................... 1 

2. Úvod do environmentálního značení ..................................................................... 2 

2. 1 Ekoznačení ...................................................................................................... 2 

2. 2 Základní termíny a pojmy pojící se s ekoznačením ........................................ 3 

2.3 Historické milníky............................................................................................ 4 

2.4 Zásady ekoznačení ........................................................................................... 5 

2.5 Výhody zavádění ekoznačení ........................................................................... 6 

3. Ekoznačení v České republice ............................................................................... 8 

3.1 Cíle ................................................................................................................... 8 

3. 2 Historický a legislativní vývoj ........................................................................ 8 

3.3 Odpovědné subjekty ......................................................................................... 9 

3. 4 Logo ekologicky šetrný výrobek/služba ....................................................... 10 

3.5 Vývoj pravidel produktových kategorií ......................................................... 11 

3. 6 Obsah pravidel produktových kategorií ........................................................ 12 

3. 7 Proces žádosti o ekoznačku ........................................................................... 12 

3.8 Poplatky spojené s ekoznačením .................................................................... 14 

3.9 Financování .................................................................................................... 15 

3.10 Mezinárodní spolupráce ............................................................................... 15 

3. 11 Příklady dobré praxe ................................................................................... 16 

4. Ekoznačení na Filipínách ..................................................................................... 19 

4.1 Cíle ................................................................................................................. 19 

4.2 Historický a legislativní vývoj ....................................................................... 19 

4. 3 Odpovědné subjekty ...................................................................................... 20 

4.4 Logo: Green Choice Philippines .................................................................... 20 



 

Serial No. SR0203 

 

 

   

4.5 Vývoj pravidel produktových kategorií ......................................................... 21 

4.6 Obsah pravidel produktových kategorií ......................................................... 22 

4.7 Proces žádosti o ekoznačku............................................................................ 23 

4.8 Poplatky spojené s ekoznačením .................................................................... 24 

4.9 Financování .................................................................................................... 25 

4.10 Mezinárodní spolupráce ............................................................................... 26 

4.11 Příklady dobré praxe .................................................................................... 26 

5. Statistické zhodnocení vývoje ekoznačení ........................................................... 29 

5.1 Statistické zhodnocení vývoje ekoznačení v České republice ....................... 29 

5.2 Statistické zhodnocení vývoje ekoznačení na Filipínách ............................... 30 

5.3 Srovnání statistického vývoje ekoznačení v ČR a na Filipínách ................... 31 

6. Ekoznačení jako ekonomický nástroj .................................................................. 32 

6. 1 Návrh řešení .................................................................................................. 35 

7. Závěr .................................................................................................................... 45 

Seznam použité literatury ......................................................................................... 47 

Seznam obrázků ....................................................................................................... 51 

Seznam tabulek ........................................................................................................ 51 

Seznam příloh .......................................................................................................... 52 

 

  



 

Serial No. SR0203 

 

 

   

Seznam zkratek 

č.  číslo  

EŠS   Ekologicky šetrná služba 

EU   Evropská unie 

EŠV  Ekologicky šetrný výrobek 

GEN  Global Ecolabelling Network 

ISO  International Organization for Standardization 

LCA  Life Cycle Assessment (Posuzování životního cyklu) 

MŽP  Ministerstvo životního prostředí 

Např.  například 

NELP-GCP Národní program environmentálního značení - Green Choice 

Philippines 

NELP – PAC Národní program environmentálního značení – Propagační komise 

NELP – TC Národní program environmentálního značení – Technická komise 

NPEZ  Národní program environmentálního značení 

Obr.  obrázek 

OECD  Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

PCEPSDI The Philippine Center for Environmetal Protection and Sustainable 

Development, Inc., správce filipínského programu ekoznačení 

Php  Filipínské pesso 

Sb.  Sbírky 

Tj.  to je 

TWG  Pracovní technická skupina 

Tzv.  takzvaný 

VŠB – TUO Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava 



 

Serial No. SR0203 

Bc. Veronika Mahdalová: Srovnávání ekolabelingových systémů v ČR a na Filipínách 

 

2014  1 

 

1. Úvod 

Udržitelný rozvoj. Pojem, který je ve společnosti skloňován již po mnoho let, se ve 

světle probíhajících klimatických změn, stále se zvyšujících spotřeb přírodních zdrojů a 

škodlivých dopadů na životní prostředí, stává důležitějším, než kdy dříve. V průběhu let 

byla vyvinuta řada environmentálních nástrojů zakotvených v normách ISO, jejichž 

úkolem je snižovat dopad lidské činnosti, a to hlavně průmyslové výroby, na životní 

prostředí. Jedná se sice o dobrovolné nástroje, ale v mnoha případech jsou zaváděny přímo 

do legislativních norem států nebo jsou alespoň v rámci Ministerstev životních prostředí 

vytvářeny oddělení zabývající se jejich implementací a propagací.  

Jak již bylo řečeno, velký dopad na životní prostředí má právě průmyslová výroba. 

Abychom tento dopad snížili, musíme k tomu hledat cesty v celém životním cyklu daného 

produktu, tedy od jeho návrhu, až po konečnou likvidaci. K tomu slouží ekodesign – 

produkty vytvořené pod jeho vlivem nejenže splňují všechny spotřebitelské standardy, ale 

navíc je v rámci celého jejich životního cyklu kladen silný důraz na snížení jeho dopadů na 

životní prostředí. 

Takovéto výrobky je pak nutné odlišit od ostatních produktů, aby měl spotřebitel 

možnost se rozhodnout, zda zakoupí výrobek ekologicky šetrnější či ne. K tomuto rozlišení 

pak slouží další z nástrojů environmentální politiky - ekoznačení.  

Ekoznačení ale není nástrojem čistě environmentálním. Z ekonomického hlediska 

má svému držiteli přinášet významnou konkurenční výhodu díky odlišení se od běžných 

produktů. A získat silnou konkurenční výhodu na trhu se řadí mezi jednu z hlavních priorit 

managementu organizace. 

Jedním z důvodů zpracování vybraného tématu je právě obrovský potencionál 

nejen z hlediska ochrany životního prostředí, ale i z hlediska obchodního, který 

v ekoznačení autorka práce vidí. Potencionál, který není v případě České republiky 

dostatečně využíván. Ke srovnání a hledání cest pro zlepšení je využit stejný systém, 

fungující ovšem v odlišných geografických i socioekonomických podmínkách, na 

Filipínách.   
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2. Úvod do environmentálního značení 

Environmentální značky a prohlášení jsou zaštítěny normami ISO a dělí se na tři 

typy: 

 I. typ environmentálního značení a prohlášení, jehož program vychází 

v jednotlivých uživatelských zemích z normy ISO 14 024 je všeobecně 

označován jako ekoznačení/ekolabeling. V České republice vystupuje pod 

názvem „Ekologicky šetrný výrobek/Ekologicky šetrná služba“ a na 

Filipínách pak jako „Green Choice“. 

 II. typ environmentálních značek a prohlášení je označován jako vlastní 

environmentální tvrzení, kam se v současnosti řadí většina „zelených 

reklam“ působících na trhu. II. typ je zaštítěn normou ISO 14 021. 

 III. typ environmentálních značek a prohlášení, Environmentální prohlášení 

o produktu, který je definován v normě ISO 14 025, poskytuje informace o 

vlivu výrobku či služby na životní prostředí v průběhu celého životního 

cyklu. 

Práce se soustředí na I. typ environmentálních značek a prohlášení, ekoznačení či 

ekolabeling a srovnání jeho systému v České republice a na Filipínách. 

2. 1 Ekoznačení  

Ekoznačení, neboli ekolabeling
1
, se v dnešní době řadí mezi jeden 

z nejviditelnějších, a pro širokou veřejnost nejznámějších environmentálních nástrojů. Na 

trzích mnoha světových zemí působí již řadu let. Možná i to je jeden z důvodů, proč jej 

lidé nepovažují pouze za alternativní přístup, ale v průběhu času si vybudovali 

k ekoznačení důvěru.  

Co se tedy skrývá pod tímto pojmem? Jedná se o certifikační systém, který je řízen 

nezávislou třetí stranou (tedy ani výrobcem, ani spotřebitelem), jehož cílem je označit ty 

výrobky či služby, které se k životnímu prostředí chovají šetrněji, než produkty obdobné
2
 a 

konkurenční.  

                                                 
1
 Převzato z anglického eco-labelling 

2
 Výrobky, které mají stejnou nebo velice podobnou funkci 
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Úkolem systému ekoznačení je: 

 výběr produktových kategorií, tj. skupin produktů (služeb), u nichž lze 

nějakým způsobem snížit jejich negativní působení na životní prostředí, 

 stanovení souborů požadavků, jež musí dané produktové kategorie splňovat, 

aby mohly být oprávněně považovány za ekologicky šetrnější a následné 

zveřejnění těchto požadavků odpovídající formou, 

 udělování ekoznačky výrobkům, které stanovené požadavky splňují formou 

licenční smlouvy, 

 provádění kontrol, a to jak shody vlastností označených výrobků se 

stanovenými požadavky, tak i zda vlastník licence dodržuje podmínky 

stanovené smlouvou. [24] 

Ekoznačení se řadí mezi preventivní strategie, což znamená, že se snaží zabraňovat 

samotnému vzniku příčin, které vedou k ohrožení životního prostředí, popřípadě je rovnou 

odstraňuje. Opakem preventivní strategie je strategie reaktivní. Ta se pouze snaží zmírnit 

dopady látek znehodnocujících životní prostředí. Pokud ovšem chceme, aby bylo zdraví 

našeho životního prostředí dlouhodobě udržitelné, je nutné problémům předcházet, a ne je 

pouze léčit. I proto jsou preventivní strategie, mezi nimi tedy i ekoznačení, označovány za 

tzv. win – win strategy, strategii dvojího vítězství – ekonomického i ekologického. 

2. 2 Základní termíny a pojmy pojící se s ekoznačením 

Environmentální tvrzení je podle pravidel vydaných Ministerstvem životního 

prostředí definováno jako tvrzení, které zdůrazňuje environmentální hlediska daného 

výrobku či služby. Může se jednat o logo či symbol, který je uveden na samotném 

produktu nebo příslušné dokumentaci. 

Za životní cyklus považujeme po sobě jdoucí stádia produktového systému od jeho 

naprostého počátku (např. získání suroviny z přírodního zdroje), až po finální likvidaci.  

S životním cyklem se váže pojem posuzování životního cyklu (LCA), v jehož 

rámci se tato jednotlivá stádia a především vstupy a výstupy probíhající v jejich rámci, 

posuzují z hlediska jejich dopadu na životní prostředí. 



 

Serial No. SR0203 

Bc. Veronika Mahdalová: Srovnávání ekolabelingových systémů v ČR a na Filipínách 

 

2014  4 

 

Za produkt je v legislativním zakotvení ekoznačení považován jakýkoliv výrobek 

či služba.  

Skupiny produktů a služeb se pak řadí do produktových kategorií. Ty jsou 

rozděleny podle účelů jejich užití, tak jak jim rozumí a rozlišuje spotřebitel. 

2.3 Historické milníky 

Kořeny ekoznačení najdeme již v 70. letech 20. století, kdy se prudce zvýšil zájem 

společnosti o problémy spojené s životním prostředím. Lidé začali aktivně vyhledávat a 

požadovat informace nejen o škodlivých látkách užívaných ve výrobních procesech, ale i o 

dopadech, které tyto procesy mohou na životní prostředí mít.   

Za další důležitý faktor, který přispěl k rozmachu zelené politiky a prodeje, lze 

rovněž považovat jakousi jeho „módnost“. Lidé chtěli ukázat, že jsou dostatečně 

uvědomělí a zajímají se o dění kolem sebe. Výrobci neváhali využít tohoto trendu ve svůj 

prospěch, a pokud to šlo, označovali své výrobky za šetrné k životnímu prostředí pomocí 

výrazných log či sloganů. To vyvolalo zpětnou vazbu u spotřebitelů, kteří takovéto 

produkty sami vyhledávali a neváhali si za ně i připlatit. Bohužel se ale také našlo 

množství výrobců, kteří zneužívali zvýšené poptávky po takovýchto výrobcích a značili 

tímto způsobem i produkty, které požadované vlastnosti neměly. Konkurenti a společenství 

s ekologickým zaměřením na nesrovnalosti mezi skutečným a inzerovaným stavem věcí u 

některých výrobců sice upozorňovali, ale v důsledku tohoto typu chování některých 

producentů, došlo ke snížení důvěry spotřebitelů v ekologické označování.  

Aby ekoznačení mohlo nadále fungovat jako informativní a preventivní prvek 

ochrany životního prostředí, bylo třeba zavést jednotný systém, který by zamezil 

falešnému označování výrobků. První centrálně řízený certifikační systém ekoznačení 

garantovaný třetí nezávislou stranou byl zaveden v roce 1978 ve Spolkové republice 

Německo pod ochrannou známkou Modrý Anděl. Vzhledem k pozitivnímu ohlasu, které 

zavedení systému vyvolalo u německé veřejnosti, o něj brzy začaly žádat i zahraniční 

společnosti působící na německém trhu.   

V následujících letech následovalo německého příkladu mnoho států, v čele 

s Kanadou, severskými evropskými zeměmi a Japonskem, a začaly vytvářet vlastní 

systémy ekoznačení podložené legislativními normami.  
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2.4 Zásady ekoznačení 

Ekoznačení je ve své podstatě živý organismus, jehož požadavky se neustále 

vyvíjejí. Pevně dány jsou ale jeho zásady, kterými se řídí všechny světové systémy 

ekolabelingu.  

Dvanáct zásad je zakotveno v normě ISO 14 024 Environmentální značky a 

prohlášení - Environmentální značení typu I - Zásady a postupy.  

1. Zásada orientace na výrobky spotřebního charakteru. Za tímto principem 

stojí stále zvyšující se podíl spotřebních výrobků na trhu, stejně jako stoupající počet 

samotných spotřebitelů. Proto je z hlediska ochrany životního prostředí nutné zaměřovat se 

právě na takovéto výrobky, které mohou mít na životní prostředí velký dopad právě díky 

svému množství. [24] 

2. Zásada pozitivnosti a šetrnosti výrobku vůči všem složkám životního 

prostředí. Tato zásada říká, že díky snižování, popřípadě úplné likvidaci, jednoho 

z negativních účinků produktu na životní prostředí, nesmí dojít ke zvýšení či vzniku jiného 

negativního dopadu na jinou část životního prostředí. [24] 

3. Zásada dobrovolnosti spočívá v tom, že žádný z účastníků programu nesmí být 

k podílení se na něm nucen státními a správními orgány. Držiteli licenci také díky jejímu 

vlastnictví nesmí vznikat nadměrné výhody, nepočítaje ty, které ekoznačení jako takové 

účastníkovi samo přináší. [24] 

4. Zásada srozumitelnosti vede tvůrce ekoznačení k tomu, aby veškeré požadavky 

na šetrnost produktů byly zadány tak, aby byly naprosto srozumitelné pro všechny 

zúčastněné strany. [24] 

5. Zásada věrohodnosti říká, že správa programu ekoznačení musí být objektivní a 

založena na odborném přístupu, díky čemuž je zaručeno, že dopad označeného výrobku je 

skutečně nižší, než je tomu u produktů alternativních, značku nevlastnících. [24] 

6. Zásada aplikace metody LCA (hodnocení životního cyklu). „Hodnocení 

výrobků a jeho důsledků pro životní prostředí se provádí v rámci celého cyklu jeho 

existence“.[24] Díky tomuto je možné najít opravdu všechny dopady výrobku/služby a tak 

jim předcházet. 
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7. Zásada vyloučení výrobků, pro něž platí jiné specifické předpisy, určuje 

skupiny výrobků, které jsou již ošetřeny jinými předpisy (v těch jsou i zahrnuty požadavky 

na šetrnost na životní prostředí), a proto se pro ně nevytváří produktové kategorie. Jedná se 

například o potraviny či léčiva. [24] 

8. Zásada časového omezení. Vzhledem k neustálému vývoji technologií, se 

směrnice určující požadavky na jednotlivé produktové kategorie stávají poměrně rychle 

zastaralými. Proto se musí po určitém časovém období revidovat, ochranná známka tak 

bývá propůjčována jen na dobu určitou. [24] 

9. Zásada finálnosti výrobku. Licence se zapůjčuje pouze výrobku jako celku, ne 

jen na jeho specifické součásti. [24] 

10. Zásada otevřenosti. Při prošetřování žádosti o udělení ochranné známky 

nehrají při posuzování žádnou roli vlastnosti žadatele. Žádat o licenci ochranné známky 

tedy může prakticky kdokoliv, rozhodující jsou vlastnosti samotného výrobku. [24] 

11. Zásada kontroly. „Program obsahuje mechanismy, které zabraňují zneužívání 

ochranné známky a zajišťují kontrolu plnění stanovených požadavků, jak z hlediska 

propůjčování ochranné známky, tak z hlediska jejího užívání.“ [24] Ochranná známka je 

snadno zneužitelná, proto je třeba se proti případnému zneužití bránit. 

12. Zásada mezinárodní harmonizace udává podmínku, díky které jsou programy 

ekoznačení v jednotlivých světových zemích harmonizovány, což vede k možnostem 

vzájemného uznávání těchto programů. [24] 

2.5 Výhody zavádění ekoznačení 

Ekoznačení přináší svému držiteli mnoho výhod, ať už se jedná o výrobce daného 

produktu, nebo státní orgány.  Největším přínosem environmentálního značení je ovšem 

snižování dopadů ekonomické, tedy výrobní aktivity, na životní prostředí a předání této 

informace spotřebitelům, kteří by na jejím základě měli při nákupu dát přednost právě 

takovému výrobku. 

Široký rozsah možností jak snižovat negativní vliv na životní prostředí 

V tomto textu již bylo uvedeno, že ekoznačení se řadí mezi preventivní metody. To 

je možné díky hodnocení životního cyklu (LCA), které je součástí teorie i praxe 
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environmentálního značení.  LCA umožňuje sledovat jednotlivé etapy výroby produktu a 

hledat v nich příčiny vedoucí ke vzniku negativních dopadů na životní prostředí. Metoda 

hodnocení životního cyklu je rovněž schopna určit příležitosti vedoucí k následnému 

snížení zjištěných dopadů. Systém ekoznačení pak ovlivňuje nejen výběr využívaných 

technologii a surovin, ale například i likvidaci použitého výrobku. [24] 

Neustálý tlak na vývoj produktů šetrných k životnímu prostředí 

S vývojem technologií je pevně spjat i rozvoj, změny a hlavně zpřísňování 

požadavků směrnic kontrolující dopady výrobků na životní prostředí. Proto se ekoznačka 

uděluje vždy jen na určité časové období a díky tomu je zárukou, že se opravdu jedná o 

výrobek šetrný k životnímu prostředí. [24] 

Možnost využít velkého informačního potencionálu ekoznačení ke vzdělávání 

obyvatelstva 

Vzhledem k tomu, že značky Ekologicky šetrný výrobek/služba a Green Choice 

získává jen určité procento produktů, které projdou nastavenými kritérii, lze této 

výjimečnosti využít ke zvýšení úrovně edukace obyvatelstva v problematice životního 

prostředí, povědomí o škodlivých látkách a užívání ekologicky šetrných výrobků. [24] 

Ovlivňování celého dodavatelského řetězce 

V případě, že výrobce žádá o ekoznačku, musí v rámci procesu posuzování doložit 

dokumentaci dopadů na životní prostředí nejen finálního produktu, ale i materiálů 

použitých při výrobním procesu. Tím je zajištěno, že i samotní dodavatelé, aby neztráceli 

stálé zákazníky, mají snahu volit takové suroviny a materiály, díky kterým jsou jejich 

produkty co nejvíce šetrné k životnímu prostředí. [24] 

Zdůraznění nutnosti změn společenské povahy 

Aby mohlo dojít ke změně nákupních vzorců, je jako první nutné změnit smýšlení 

lidí a zvýšit jejich osobní pocit zodpovědnosti vůči životnímu prostředí. Ekoznačení působí 

jako prvek, který těmto změnám napomáhá. [24]   
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3. Ekoznačení v České republice 

3.1 Cíle  

Cílem environmentálního značení podle Pravidel pro Národní program ekoznačení 

„je, aby pomocí ověřitelných, přesných a nezavádějících informací o environmentálních 

aspektech produktu byla podporována poptávka a nabídka takových produktů, které 

způsobují menší environmentální zátěž.“ [22] V případě, že je zákazník o takovýchto 

produktech dostatečně informován, je pak schopen sám si lépe udělat srovnání, který 

výrobek je k našemu prostředí šetrnější.  

Pokud bude tento cíl naplňován, značně se tím zvýší potencionál stálého, trhem 

řízeného zlepšování stavu životního prostředí. 

3. 2 Historický a legislativní vývoj 

V České republice došlo k zavedení ekoznačení na popud ministrů životního 

prostředí průmyslu a obchodu. Návrh byl přednesem ministrem Bendou a vláda 

podpořila jeho realizaci vládním usnesením č. 159 ze dne 7. dubna 1993.  

„Na základě tohoto usnesení byl 14. dubna 1994 vyhlášen český systém ekoznačení 

nazvaný Národní program označování výrobků ochrannou známkou „Ekologicky šetrný 

výrobek“.
 
[24] 

Principy a cíle českého národního programu vychází ze zásad zahraničních 

programů, a to nejen států OECD, ale především celé EU. Český Národní program 

označování je rovněž v souladu s normami rodiny ISO 14 000, konkrétně ISO 14 020 

(Environmentální značky a prohlášení - Obecné zásady) a ISO 14 024 (Environmentální 

značky a prohlášení - Environmentální značení typu I - Zásady a postupy). První zmíněná 

vstoupila v platnost na mezinárodní úrovni v roce 2000, česky pak byla vydána roku 2002. 

ISO 14 024 byla na světové úrovni vydána v roce 1999, česká mutace vyšla v roce 2000. 

Spolu s implementací systému norem ISO do českých technických norem bylo 

nutné upravit i legislativní rámec zastřešující ekoznačení. Bylo vydáno nové Usnesení 

vlády č. 26/2007, Sb., které ustanovuje založení Národního programu environmentálního 

značení (NPEZ). Ve stejném roce pak následovalo Usnesení vlády č. 356 Sb., ve kterém 
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byla navržena pravidla pro naplňování programu. Jejich finální podoba pak byla 

uveřejněna ve věstníku MŽP č. 8/2007. 

Součástí legislativního rámce zastřešující ekoznačení v České republice je i 

usnesení vlády č. 720/2000 ze dne 19. července 2000 o podpoře rozvoje prodeje a užívání 

ekologicky šetrných výrobků. To bylo později zrušeno novým Usnesením vlády č. 

465/2010, Sb.  

Ekoznačení je rovněž provázáno s dalšími cíli politiky životního prostředí. Za 

nejvýznamnější je považováno spojení s takzvaným zeleným nakupováním a jeho 

podporou v rámci veřejných zakázek. Tento svazek je zakotven v Usnesení vlády č. 

465/2010, které říká, že orgány státní správy by měly dávat přednost produktům 

certifikovaných ekoznačkou v těch případech, kdy výběr poptávaných produktu není pevně 

určen metodikou (ta je v současné době stanovena pro nábytek a kancelářskou výpočetní 

techniku).  

Ekoznačení je rovněž zmíněno ve strategických dokumentech životního prostředí 

České republiky, konkrétně ve Státní politice životního prostředí České republiky, a to jak 

pro staré období 2004 – 2010, tak i pro nové 2012 – 2020, v sekci Dobrovolné nástroje. 

3.3 Odpovědné subjekty 

Za odpovědné subjekty
3
 environmentálního značení v České republice jsou 

považovány tyto orgány: Ministerstvo životního prostředí, Agentura Národního programu 

environmentálního značení, oboroví provozovatelé a Rada Národního programu 

environmentálního značení.  Rada NPEZ byla součástí Rady pro dobrovolné nástroje, která 

byla na podzim loňského roku MŽP pod vedením ministra v demisi Tomáše Podivínského 

zrušena. Její úlohu nyní zastává správce programu – CENIA. 

Ministerstvo životního prostředí působí především jako garant NPEZ. Rovněž je 

zodpovědné za vytváření koncepčních materiálů a pravidel, které s Národním programem 

souvisí. Ministerstvo je vydavatelem metodiky a dokumentů k provádění pravidel NPEZ. 

                                                 
3
 Za odpovědné subjekty považujeme ty orgány, které zastřešují běh programu a vykonávají správu 

všech příslušných úkonů s ekoznačením souvisejících. 
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Stejně tak v rámci své působnosti navrhuje opatření sloužící k podpoře a propagaci NPEZ 

a ekoznačení. 

Ministr životního prostředí tak schvaluje a podepisuje pravidla jednotlivých 

produktových kategorií na základě doporučení CENIE (v minulosti rady NPEZ). 

Rada NPEZ působila nejen jako odborný poradní orgán ministra, ale také jako 

expertní dohlížitel nad činností vykonávanou v rámci Národního programu 

environmentálního značení.  

Agentura NPEZ není jen orgánem odpovědným, ale funguje hlavně jako orgán 

výkonný. Agentura se spolu s Ministerstvem životního prostředí stará o propagaci 

ekoznačení, předává veškeré dostupné informace zainteresovaným stranám, zabezpečuje 

úplnost dokumentů předložených žadateli o environmentální značení a jejich následné 

zapsání do databáze, a zároveň tuto veřejně dostupnou databázi vede. V rámci České 

republiky plní funkci agentury NPEZ - CENIA, česká informační agentura životního 

prostředí. 

3. 4 Logo ekologicky šetrný výrobek/služba 

Česká ekoznačka má podobu stylizovaného „e“ umístěného uprostřed kruhu, kolem 

nějž se obtáčí nápis „Ekologický šetrný výrobek/služba“. Značka může být zobrazována ve 

dvou barevných provedeních – zelené a černé. Součástí značky je také identifikační číslo, 

kde první dvojčíslí představuje označení produktové kategorie a druhé pak značí pořadí 

výrobku v dané kategorii.  

Výrobce (dovozce) získává oprávnění využívat ekoznačku ve chvíli, kdy splňuje 

veškeré požadavky zadané technickou směrnicí na ekologicky šetrný výrobek/službu a 

uzavře licenční smlouvu s CENIÍ.  

 

Obr. 1 Loga pro Ekologicky šetrný výrobek a Ekologicky šetrnou službu. Zdroj 

[14] 
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3.5 Vývoj pravidel produktových kategorií 

Produktová kategorie je podle normy ISO 14 024 definovaná jako „skupina 

výrobků, které mají rovnocennou funkci“. [4]  

V současné době existuje v rámci tuzemského programu ekoznačení 36 

produktových kategorií. Ty jsou uvedeny v příloze č. 2. V případě, že chce subjekt získat 

licenci k využívání značky Ekologicky šetrný výrobek/služba a jeho produkt nespadá do 

žádné z existujících produktových kategorií, podá návrh na její vytvoření Agentuře. 

Jestliže je tento návrh schválen, Agentura pak na vývoji nové kategorie může i nemusí 

spolupracovat s oborovými provozovateli pověřenými Ministerstvem životního prostředí. 

Pokud není nová produktová kategorie vyvíjena na žádost žadatele o značku, pak 

její výběr zajišťuje Rada, která se při tomto procesu řídí několika zásadami: 

 Výrobky, které nová produktová kategorie pokrývá, jsou spotřebního 

charakteru a jsou vyráběny ve velkém objemu. 

 Mezi výrobky od rozdílných výrobců/dovozců spadajících do nové 

kategorie se vyskytují podstatné rozdíly z hlediska jejich vlivů na životní 

prostředí. 

 Prostředí výroby a prodeje dané produktové kategorie je konkurenční. [24] 

Samotná tvorba nové směrnice je pak zajišťovaná Agenturou, tedy CENIÍ. Prvním 

krokem při její přípravě je vytvoření technické zprávy pro danou kategorii. Ta obsahuje 

široké spektrum informací zahrnující údaje o působení produktů dané kategorie na životní 

prostředí nejen v průběhu jeho užívání, ale i po skončení jeho aktivního využití (uvádí 

např. spotřeby energií či obsah nebezpečných látek); způsob, jakým se v průběhu 

posuzování žádosti prokáže shoda výrobku s požadavky; důvody, které vedly k potřebě 

vytvoření nové směrnice či informace o objemu výroby a spotřeby produktů. V případě, že 

je tato produktová kategorie již zavedena v některé ze zemí praktikujících ekoznačení, je 

v technické zprávě uveden seznam požadavků těchto směrnic.   

Po zpracování všech potřebných údajů do technické zprávy a jejím následném 

posouzení, se začíná zpracovávat samotná směrnice.  
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„Směrnice je technický dokument k posuzování příslušné kategorie výrobků. Kromě 

přesného vymezení výrobkové kategorie obsahuje i definici hlavních pojmů, základní a 

specifické požadavky na výrobky, způsob ověřování, organizační záležitosti a dobu 

platnosti.“ [24]  

Přesný obsah pravidel pro produktovou kategorii je uveden v následující sub-

kapitole. Hodnoty konkrétních požadavků uvedených ve směrnici jsou podstatně přísnější, 

než ty, které jsou uváděny v obecně závazných normách a předpisech. Výše hodnot je 

stanovována s ohledem na technologický pokrok a možnosti výrobců k jejich využití.  

Po ukončení prací, je směrnice předložena ministru životního prostředí ke 

schválení. Pokud je přijata, její název je zveřejněn ve Věstníku MŽP a vstupuje v platnost. 

3. 6 Obsah pravidel produktových kategorií    

Pravidla produktových kategorií pro získání ekoznačky obsahují tyto informace: 

 Krátký úvod, 

 definice pojmů použité pro účely směrnice, 

 vymezení dané kategorie, 

 základní požadavky na produkt (příslušná legislativa, technické normy), 

 specifické požadavky a environmentální kritéria, 

 způsoby ověřování, 

 organizační záležitosti, 

 dobu platnosti tohoto dokumentu. 

3. 7 Proces žádosti o ekoznačku 

V případě, že se firma rozhodne označit své produkty ekoznačkou a zdůraznit tak 

jejich ekologickou šetrnost, první krok, který musí učinit, je čistě závislý na šíři její 

obchodní sítě. V případě, že společnost nabízí své produkty pouze na území České 

republiky, podává žádost o značení: Ekologicky šetrný výrobek/služba. Pokud firma své 

výrobky distribuuje i do Evropské Unie, byť jen do jednoho z jejích členských států, stojí 

za uvážení pořízení Ekoznačky EU. Obě značení lze využívat zároveň. 
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V případě, že se výrobce rozhodne zažádat o českou ochrannou známku, musí 

zjistit, do které produktové kategorie jeho výrobek či služba spadá. Seznam produktových 

skupin je zveřejněn na internetových stránkách Agentury: http://www.cenia.cz. Pokud 

nelze výrobek či službu zařadit do žádné z existujících kategorií a výrobce je přesvědčen o 

jeho pozitivních vlivech, díky kterým dochází k menšímu poškozování životního prostředí, 

může podat podnět k vytvoření nové konkrétní kategorie. Další variantou je propagace 

výrobků skrze environmentální značení typu II (vlastní environmentální tvrzení) nebo typu 

III (environmentální prohlášení o produktu = EPD).  

V případě, že existuje vhodná produktová kategorie, do které lze výrobek či službu 

zařadit, žadatel si obstará a vyplní veškerou potřebnou dokumentaci dostupnou na 

internetových stránkách CENIE a požádá Agenturu o přihlášku k propůjčení ochranné 

známky. Tu po vyplnění spolu s dokumenty, jež potvrzují splnění podmínek
4
 uvedených 

ve směrnici, předá zpět Agentuře, která započne tzv., výběrové řízení. 

Ve chvíli, kdy Agentura přijme přihlášku žadatele, má 30 dní na zpracování 

souhrnné zprávy. Může ovšem nastat situace, kdy žadatel musí na žádost CENIE doplnit 

chybějící údaje, což způsobí prodloužení lhůty. V případě, že po prozkoumání přihlášky a 

vytvoření souhrnné zprávy uzná Agentura nárok výrobce/dovozce na propůjčení 

ekoznačky, je žadatel o tomto informován pomocí elektronické pošty, a zároveň vyzván 

k zaplacení registračních poplatků. V opačné situaci je žadatel o negativním výsledku 

posouzení Agenturou informován písemně s odůvodněním zamítnutí.  

Po zaplacení poplatků je žadateli vystaven certifikát o udělení ekoznačky a 

vytvořeno logo v tiskové podobě s příslušným registračním číslem. Žadatel rovněž uzavře 

s Agenturou licenční smlouvu o právu využívat ekoznačení. V současné době odpovídá 

platnost této smlouvy době platnosti stávajících produktových kritérií. Tato doba ovšem 

nesmí přesáhnout tři roky.  

V případě, že po uplynutí platnosti kritérií dojde k jejich aktualizaci, je žadatel, 

pokud chce nadále využívat ekoznačku, povinen doložit, že splňuje i nová kritéria a 

                                                 
4
 Ověřování požadovaných vlastností se může provádět jen v laboratořích, které jsou akreditovány 

podle normy ISO 17025 nebo normami podobnými, např. GLP (Dobrá laboratorní praxe). Obdržené 

protokoly pak žadatel přiloží k přihlášce jako důkaz o tom, že plní požadovaná kritéria.  

http://www.cenia.cz/
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zažádat o prodloužení licenční smlouvy. O prodloužení platnosti licenční smlouvy výrobce 

žádá i v případě, že kritéria nebyla aktualizována.   

3.8 Poplatky spojené s ekoznačením 

Nejvýznamnějším poplatkem spojeným s ekoznačkou je registrační poplatek. Ten 

je placen žadatelem o ekoznačku po prozkoumání přihlášky a vytvoření souhrnné zprávy 

Agenturou, která uzná nárok výrobce na propůjčení ekoznačky. O této skutečnosti je pak 

žadatel informován pomocí elektronické pošty, a zároveň vyzván k zaplacení registračních 

poplatků Agentuře (CENII). 

Výše registračních poplatků se liší podle toho, zda se jedná o udělení licence pro 

Ekologicky šetrný výrobek (základní registrační poplatek je 20 000 Kč) nebo pro 

Ekologicky šetrnou službu (základní registrační poplatek je 10 000 Kč). S licencí pro 

Ekologicky šetrný výrobek se neváží žádné další roční poplatky – další úhrada probíhá až 

při druhém prodloužení platnosti (první je zdarma), kdy prodlužovací poplatek činí 2 000 

Kč. Oproti tomu v případě licence pro Ekologicky šetrnou službu platí její vlastník i roční 

poplatek ve výši 5 000 Kč.  

Při určování výše registračního poplatku hraje také roli velikost firmy nebo 

zavedení systému environmentálního managementu.  

Celkový přehled poplatků spojených s ekoznačením a případná zvýhodnění jsou 

uvedena v tabulce níže.  
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Tab. 1 Přehled poplatků za využívání české ekoznačky EŠV/EŠS  

 

Ekologicky šetrný výrobek Ekologicky šetrná 

služba 

Druh žadatele Registrační 

poplatek 

Roční 

poplatek 

Prodlužovací 

poplatek 

Registrační 

poplatek 

Roční 

poplatek 

Mikropodniky * 10 000 Kč 

(– 50 %) 

- první 

prodloužení 

licence 

zdarma, 

každé další 

za 2 000 Kč 

5 000 Kč 

(– 50 %) 

2 500 Kč 

(– 50 %) 

Malé a střední podniky * 15 000 Kč 

(– 25 %) 

- 

Podniky certifikované dle 

EMAS, ISO 14001, Čistší 

produkce, držitelé ekoznačky 

typu I 

17 000 Kč 

(– 15 %) 

- 

Ostatní (základní sazba 

poplatku) 

20 000 Kč - 10 000 Kč 5 000 Kč 

Zdroj: [5] 

3.9 Financování 

Národní program ekoznačení je financován výhradně z veřejných prostředků. V 

roce 2013 to bylo 634 tis. Kč (provozní náklady + mzdy pro 1,5 úvazku). Malou část 

příjmů pak tvoří poplatky od držitelů licencí. Ty se pohybují v řádu jednotek stovek tisíc 

Kč, v roce 2013 to bylo 373 tis. Kč. 

Hlavními výdaji agentury jsou pak výdaje na propagaci ekoznačení. Zde patří 

náklady na výrobu propagačních a informačních materiálů, příprava výukových programů 

pro školy a na případné konference či na výrobu látkových tašek. 

3.10 Mezinárodní spolupráce 

V rámci mezinárodní spolupráce je možno v České republice získat evropskou 

ekoznačku „EU Ecolabel“, jehož logo má podobu květiny. Vychází ze zásad normy ISO 
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14 024 a v rámci evropské legislativy je podložena nařízením Evropského parlamentu a 

Rady č. 66/2010, o ekoznačce EU, které vstoupilo v platnost 30. 1. 2010. Jeho třetí příloha 

poplatky byla v září roku 2013 aktualizována. Ekoznačkou EU jsou výrobky označovány 

již od roku 1992. Obrovskou výhodou tohoto značení je jeho platnost na celém trhu 

Evropské Unie, tedy na trhu jakéhokoliv členského státu.  

 

Obr. 2 Evropská ekoznačka Flower EU. Zdroj: [14] 

Český program je členem neziskové nevládní organizace Global Ecolabelling 

Network (GEN), která sdružuje jak dílčí programy ekoznačení v jednotlivých zemích, tak i 

programy mezinárodní. V současné době má 26 členů a 2 přidružené asociace. Česká 

republika se ke GENu přidala v roce 2000. Hlavním cílem organizace je nejen pomoci 

svým členům při rozšiřování jejich programů ekoznačení, ale i nečlenským programům. 

Dále rozšiřuje podvědomí o ekoznačení a podporuje spolupráci, výměnu informací a 

harmonizaci programu jak mezi členskými státy, tak mezi přidruženými asociacemi a 

nečlenskými programy. Česká republika je rovněž součástí užšího výběru, GENICES, 

který umožňuje zainteresovaným členům na základě vzájemné důvěry, porozumění a 

důkazů podílet se na vytváření nových norem a specifikací souvisejících s ekoznačením.  

3. 11 Příklady dobré praxe 

Za příklady dobré praxe považujeme takové držitele licence, kteří využíváním 

značky, získávají oproti svým konkurentům ekonomické a společenské výhody.  

Dalším znakem dobré praxe je propagace vlastnictví ekoznačky. Mezi nejčastější 

formu propagace vlastnictví licence ekoznačky patří umístění jejího loga na internetové 

stránky výrobce nebo dovozce. To je pak situováno buď na úvodní straně internetové 

prezentace (Příloha č. 6) nebo u konkrétního produktu, mnohdy i s náhledem certifikátu. 

Existují i výrobci (dovozci), kteří mají možnosti i nadšení pro rozsáhlejší propagaci 

ekoznačky na jejich internetových stránkách rozsáhleji. Obvykle se jedná o samostatně 
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existující stránku, na kterou se návštěvník dostane prokliknutím na jasně viditelný odkaz, 

jež je obvykle umístěn v menu titulní strany (Příloha č. 6). 

Dalším oblíbeným způsobem propagace ekoznačky výrobci/dovozci je umístění 

loga na výrobek samotný či na jeho obal. Tento typ marketingové strategie je často 

využíván u čistících, mycích a úklidových prostředků. Příkladem využití ekoznačky 

k propagaci vedoucí ke zvýšení prodeje je česká firma QALT Rakovník s.r.o., která je 

držitelem licence ekologicky šetrný výrobek od roku 2012 pro tyto produkty: prací prášek 

Excel Eco, prací gel Excel Eco a prací prášek Batole Eco. (obr.3 ) 

 

Obr. 3 Příklad umístění loga EŠV na obal výrobku. Zdroj: [7] 

Snaha být ohleduplnějšímu k životnímu prostředí se projevuje ve všech oborech 

lidské činnosti a výjimkou již nejsou ani služby, konkrétně služby ubytovací. V oblasti 

hotelnictví a ubytovacích služeb má značka Ekologicky šetrná služba (popřípadě 

Ekoznačka EU) předpoklady stát se významnou konkurenční výhodou. Turistika se řadí 

mezi významně se rozvíjející obor, jež stále expanduje, a tím pádem narůstají i jeho 

dopady na životní prostředí. Proto mají nejen návštěvníci těchto institucí, ale i jejich 
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majitelé, zájem na tom, aby byly tyto dopady sníženy co nejvíce. V hotelnictví přináší 

vlastnictví ekoznačky mezi významnou konkurenční výhodu, a to hlavně v Evropském 

měřítku.  

Průkopníkem environmentálního značení v oblasti turistických služeb se stal 

pražský hotel Adalbert, který vlastní licence jak ekoznačky české (Ekologicky šetrná 

služba), tak i evropské (Flower EU), od roku 2006. Nejenže se v hotelu dodržují provozní 

eko-zasády jako jsou izolování oken, aby se zabránilo zbytečnému úniku tepla či používání 

úsporných žárovek. Vedení hotelu navíc investovalo do vybavení šetřícího životní 

prostředí. Za zmínku stojí doplnitelné dávkovače mýdla omezující jeho plýtvání a 

pohybová čidla na světlech v chodbách, které snižují spotřebu elektrické energie.  

Mezi další významné držitele licence Ekologicky šetrná služba se řadí vzdělávací 

centrum Veronica v Hostětíně poblíž Uherského Brodu. Hlavním úkolem centra je 

reprezentovat modelové ekologické projekty a ukázat výhody spjaté se stavbou tzv., 

pasivního domu
5
. Majitelé dodržují i další ekologické principy, např. zařizují pokoje 

ekologicky šetrnými výrobky.  

                                                 
5
 Pasivní domy jsou budovy s roční měrnou potřebou tepla na vytápění nepřesahující 15 kWh/(m2a). 
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4. Ekoznačení na Filipínách 

4.1 Cíle 

Cíle filipínského systému environmentálního značení jsou velice podobné cílům 

českým.  

Hlavním záměrem programu je vést spotřebitele k nákupu zboží, jehož životní 

cyklus má snížené dopady na životní prostředí, za pomocí značení. Díky tomuto bude 

nejen lépe chráněno životní prostředí, ale také naplňována politika Ministerstva životního 

prostředí. 

Cíl, který je filipínským programem na rozdíl od českého zdůrazněn, je motivace 

výrobců k úpravě výrobních procesů tak, aby měly co nejmenší dopad na životní prostředí.  

4.2 Historický a legislativní vývoj 

Filipíny se považují za zemi, která si je plně vědoma svého přírodního bohatství a 

nutnosti jej chránit. Filipínci rovněž v průběhu let pochopili, že správně cílená ochrana 

životního prostředí přináší i ekonomické výhody. Vzhledem k vysokým cenám elektřiny 

na ostrovech hledají cesty, jak snížit její spotřebu, a tím pádem dochází i ke zmírnění 

dopadů lidské činnosti na životní prostředí. 

Filipíny byly vždy silně ovlivňovány západními vlivy, ať již v dávné minulosti 

španělskou nadvládou, či za druhé světové války spojenectvím se Spojenými státy 

americkými. Kombinace těchto historických faktorů zapříčinila, že Filipíny jsou otevřeny 

k přejímání světových standardů a přebírají je do své vlastní legislativy. V tomto 

konkrétním případě hovoříme o normách ISO 14 000. 

Ekoznačení je na Filipínách zastřešeno Národním programem nazvaným „The 

National Ecolabelling Programme – Green Choice Philippines“ (NELP-GCP). Ten byl 

legálně zastřešen schválením zákona „Ecological Solid Waste Management Act of 2000“ 

(o ekologickém odstraňování tuhého odpadu) dne 26. ledna 2001. V paragrafu 7, článku 4, 

je uvedeno, že Ministerstvo obchodu a průmyslu zformuluje a následně zavede systém 

značení pro obalové materiály a výrobky, který pak usnadní jejich recyklaci nebo opětovné 

využití vzniklého odpadu.  
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Ministerstvo poté skrze kancelář produktových standardů (Bureau of Product 

Standards) a soukromého sektoru podílejícího se na řízení životního prostředí (Private 

Sector Participation in Managing the Environment – Environmental Management System 

Module) přijal plán na rozvoj Národního programu ekoznačení. 

4. 3 Odpovědné subjekty 

Systém subjektů odpovědných za spravování environmentálního značení na 

Filipínách se od českého organizačního systému v některých bodech značně liší.  

Ekoznačení je na Filipínách zaštiťováno Národním programem ekoznačení 

(National Ecolabelling Programme of the Philippines = NELP) – Technickou radou 

(Technical Board = TB). Nejedná se o čistě vládní organizaci, zastává reprezentanty 

z mnoha odvětví. V současné době má 13 členů, mezi něž patří zástupci vládních 

organizací, průmyslových sdružení, nevládních institucí a spotřebitelů. Úkolem rady je 

vytvářet legislativní rámec ekoznačení. 

Filipínské centrum pro ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj (The 

Philippine Center for Environmetal Protection and Sustainable Development, Inc. = 

PCEPSDI) působí jako správce programu.  

Součástí organizační struktury jsou také dva funkční výbory, a to NELP - 

Technická Komise (NELP-TC) a NELP – Propagační Komise (NELP – PAC). Technická 

Komise je zodpovědná především za rozvoj produktových kategorií, proto se skládá 

z odborníků z různých odvětví a ekonomických sektorů. Úkolem Propagační Komise 

(NELP-PAC) je vytvářet reklamní kampaně a všemi dostupnými a vhodnými 

marketingovými prostředky podporovat Národní program ekoznačení. Členové komisí 

pochází z různých odvětví - z akademické obce, průmyslu, skupin spotřebitelů a 

informačních agentur vlády. 

4.4 Logo: Green Choice Philippines 

Grafické zobrazení ekoznačky Green Choice má podobu koule rozdělené do dvou 

částí. Tmavě modrá levá strana představuje Zemi, která symbolizuje globálnost celého 

projektu. Pravá strana provedená ve světle zelené barvě představuje přírodu. V centru loga 

se pak nachází dva objekty: kapka vody stylizovaná v bílé a světle modrých odstínech a 
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tmavě zelený květ. Celý obrazec je uzavřen kruhem ve stejném barevném podkladu jako 

výše uvedený květ, navíc nesoucí název programu: Green Choice Philippines.  

Logo smí využívat pouze vlastník licence, kterou mu udělila PCEPSDI, a to pouze 

na výrobky a služby, které jsou předmětem licenční smlouvy. 

V případě, že je logo využíváno k propagaci svého výrobku či služby, má jeho 

držitel povinnost zachovávat standardizované barvy a tvar loga. Jedinou úpravu, kterou 

může provést, je jeho zmenšení či zvětšení. 

 

 

Obr. 4 Logo ekoznačky Green Choice Philippines [17] 

4.5 Vývoj pravidel produktových kategorií 

V rámci Národního programu ekoznačení je na Filipínách v současné době 

k dispozici 38 produktových kategorií (příloha č. 3). O vývoj kategorie nové, či revizi 

stávající, mohou zažádat vládní agentury, průmyslová a obchodní sdružení, akademické 

organizace, fyzické osoby, sdružení spotřebitelů i Technická rada GCP (The Green Choice 

Philippines).  

K vyřizování žádostí se přistupuje podle předem stanovených priorit pro jejich 

výběr. Mezi posuzované priority patří např. podíl produktu či služby na trhu, rozsah 

environmentálního dopadu a potencionál k jeho zlepšení nebo povaha a míra zájmu 

průmyslu o výrobkovou kategorii. V současné době jsou za priority v oblasti vývoje 

produktových kategorií považovány tyto oblasti: kancelářský nábytek, čisticí prostředky, 

balící materiály, výrobky z papíru, elektronické produkty a spotřebiče, konstrukční a 

stavební materiály a další. 

Pokyny pro vypracování produktových kritérií jsou, stejně jako v případě českého 

Národního programu, založeny na ustanoveních uvedených v normě ISO 14 024.  
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Před zahájením prací na vývoji nové produktové kategorie, musí být tato nová 

kategorie schválena. Ve fázi schvalování probíhají konzultace se zainteresovanými 

firmami, výzkumnými institucemi a spotřebiteli; hodnotí se význam přínosu dané kategorie 

pro životní prostředí a její dopady na životní cyklus samotného produktu.  

Ve chvíli, kdy je projekt vývoje nové produktové kategorie schválen, je předložen 

správcem ekoznačení (PCEPSDI) Technické Komisi. Ta pak vytvoří pracovní technickou 

skupinu (Technical Working Group = TWG) zaměřenou pouze na vytváření konkrétní 

kategorie. Úkolem TWG je zahájit výzkum a následně vytvořit draft pravidel pro novou 

produktovou kategorii. Návrh je pak předán Technické Komisi, která jej nejen reviduje, ale 

v případě potřeby i rozvine jeho obsah. Může jej také zaslat zpět na kompletní 

přepracování původní pracovní skupině. V případě, že je návrh pravidel Technické komisí 

schválen, je vystaven na internetových stránkách ministerstva, kde má možnost se k němu 

vyjádřit veřejnost. Pokud ta má nějaké připomínky k existujícímu návrhu, je vrácen na 

přepracování a celý proces se opakuje. V příznivější situaci, kdy v průběhu veřejného 

vystavení návrhu nejsou vzneseny žádné námitky a doporučení, je finální koncept zaslán 

Technické Radě Národního programu ekoznačení. Jedná se o poslední krok v procesu 

schvalování, který může vést k dalšímu přepracování nebo naopak k oficiálnímu zavedení 

nové kategorie do systému produktových kategorií pro ekoznačení.  

Schváleným kritériím pro produktovou kategorii je správcem programu (PCEPSDI) 

uděleno specifické pořadové číslo a spolu s udáním roku vydání jsou zveřejněny.  

Kritéria jsou přezkoumávána každé tři roky nebo na základě potřeby, kterou může 

přinést například používání nových technologií nebo nutnost sladění existujících kritérií 

s nově vznikajícími.  

4.6 Obsah pravidel produktových kategorií 

Stejně jako v případě českých pravidel pro produktové kategorie obsahují i ty 

filipínské standardy, které musí daný produkt splňovat, aby mohl získat licenci k užívání 

ekoznačení.  

Samotný dokument, který je volně přístupný na internetových stránkách správce 

Národního programu, PCEPSDI, se skládá z 8 částí: scénáře životního prostředí, vysvětlení 

použitých definic, určení rozsahu kritérií, požadavků ekoznačení, evaluace a validace, 



 

Serial No. SR0203 

Bc. Veronika Mahdalová: Srovnávání ekolabelingových systémů v ČR a na Filipínách 

 

2014  23 

 

doby platnosti, odkazů na použitou a rozšiřující literaturu a seznam členů Technické 

pracovní skupiny pracující na konkrétních pravidel dané produktové kategorie.  

Úvodní pasáž nazvaná „Scénář životního prostředí“ popisuje současný dopad 

daného výrobku na životní prostředí a možné cesty vedoucí ke zlepšení v případě, že 

budou dodržována nastavená kritéria.  

Druhá část představuje a vysvětluje pojmy související s pravidly produktové 

kategorie. Dokument dále uvádí přesný rozsah výrobků, pro které jsou daná kritéria určena 

a požadavky na parametry produktu. Žádaná kritéria pokrývají širokou škálu oblastí 

zahrnující celkový i environmentální výkon produktu (např. soulad s nařízeními na 

ochranu životního prostředí, požadavky na spotřebu energií a obsah nebezpečných látek či 

balení). 

V části evaluace a validace produktu výrobce žádajícího o licenci jsou popsány 

požadavky na důkazy (certifikáty, licence, výsledky měření), kterými výrobce prokáže, že 

produkt splňuje nastavená kritéria.   

Dále dokument uvádí dobu platnosti výše uvedených pravidel, literaturu použitou 

při jejich zpracování a seznam členů technické pracovní komise.  

4.7 Proces žádosti o ekoznačku 

Vzhledem k tomu, že Filipíny nejsou součástí žádného většího mocenského celku, 

mají žadatelé možnost ucházet se pouze o filipínskou ekoznačku The Green Choice. O tu 

pak může žádat každý výrobce nebo dovozce působící na filipínském území. V případě, že 

o ochrannou známku žádá prodejce produktu, a ne jeho výrobce, musí k žádosti doložit 

dokument s písemným souhlasem dotyčného producenta.  

Stejně jako v případě uchazečů o českou ekoznačku, tak i filipínští žadatelé musí 

být schopni prokázat, že jejich výrobky splňují požadavky stanovené v produktových 

kategoriích. To v případě programu NELP nemusí být doloženo testy certifikovaných 

laboratoří, pokud si tak administrátor sám nevyžádá. Ve většině případů je ale provedení 

testů požadováno. Žadatel musí rovněž potvrdit, že dokáže vyrábět výrobky tak, aby 

vyhovovaly kritériím konkrétní produktové kategorie v období delším, než je průběh 

certifikace.  
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Výrobce, popřípadě prodejce, musí taktéž prokázat, že dodržuje zákony týkající se 

ochrany zdraví, bezpečnosti práce a jakosti. V případě, že žadatel svou činností 

nepřekračuje žádné z výše zmíněných zákonů, ale jeho produkt či služba poškozuje 

nějakým způsobem životní prostředí, má administrátor Národního programu právo licenci 

opravňující k používaní ekoznačky, The Green Choice neudělit.  

Spolu se všemi těmito důkazy musí žadatel doložit i tzv., Letter of Intent (Dopis o 

úmyslu).  

Proces samotný od přijetí přihlášky a všech potřebných dokumentů trvá jeden až 

dva měsíce. Žádost je v této době zpracovávána, probíhají kontroly u výrobce a testování 

produktu, hodnocení a konečná validace Technickou Radou Národního programu 

ekoznačení.  

V případě, že v průběhu testování, hodnocení či validace nesplní produkt některé 

z určených kriterií stanovené pro danou kategorii, má žadatel 90 dnů na napravení 

zjištěných skutečností. Pokud je schopen v rámci této lhůty podniknout změny tak, aby 

byla naplněna požadovaná kritéria, může požádat o přehodnocení.  

4.8 Poplatky spojené s ekoznačením 

Poplatky žadatele hradí správci Národního programu – PCEPSDI podle předem 

stanoveného sazebníku.  

První platba čeká žadatele hned při podávání dokumentace a žádosti o ekoznačku 

správci Národního programu. Jedná se o tzv. poplatek za zpracování, který slouží k pokrytí 

výdajů za zpracování podaných dokumentů žadatele a jejich kontrolu a dva pre-certifikační 

audity. 

Registrační poplatek je placen PCEPSDI po schválení veškeré doložené 

dokumentace a rozhodnutí k přiznání ekoznačky. Výše této částky se liší podle výše 

ročního prodeje. Vlastník ekoznačky také hradí licenční poplatek na dobu tři let, jehož 

výše taktéž odpovídá objemu ročního prodeje 
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Tab. 2 Přehled poplatků za využívání filipínské ekoznačky Green Choice
6
  

Předmět Poplatek [PhP] Příjemce poplatku 

Poplatek za zpracování 10 000 Správce (PCEPSDI) 

Registrační poplatek 
Minimum – 50 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Maximum - 500 000 
Správce (PCEPSDI) 

Roční poplatek 
Minimum – 20 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Maximum - 100 000 
Správce (PCEPSDI) 

Zdroj: [10] 

Tab. 3 Výše poplatků za držení filipínské ekoznačky Green Choice v závislosti na 

ročním obratu společnosti
7
 

Výše ročního obratu společnosti 

v [PhP] 

Registrační poplatek 

[PhP] 

Roční poplatek 

[PhP] 

501 M a více 500, 000. 00  100, 000. 00  

401 – 500 M  400, 000. 00  80, 000. 00  

301 – 400 M  300, 000. 00  60, 000. 00  

201 – 300 M  200, 000. 00  40, 000. 00  

101 – 200 M  100, 000. 00  20, 000. 00  

51  -  100 M  75, 000. 00  20, 000. 00  

<   50 M  50, 000. 00  20, 000. 00  

Zdroj: [10] 

4.9 Financování 

Národní program ekoznačení Green Choice nemá pravidelný přísun příjmů, ať již 

od organizace soukromé či státní. Činnost programu se do značné míry opírá o příjmy 

plynoucí z registračních a ročních poplatků certifikovaných výrobků.  

Vzhledem k tomu, že ty mnohdy nejsou dostatečně vysoké, aby pokryly jak 

provozní náklady. V případě, že chce PCEPSDI pracovat na vývinu nových produktových 

                                                 
6
 K 1. dubnu 2014 byl směnný kurz 100 PhP = 44, 462 CZK.  

7
 K 1. dubnu 2014 byl směnný kurz 100 PhP = 44, 462 CZK. 
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kategorií, je nuceno vyhledávat alternativní možnosti financování vývoje. Jedním 

z možností je předložení návrhů na získání finančních prostředků pro rozvoj produktových 

kategorií soukromým a vládním organizacím. Takto například PCEPSDI získalo v loňském 

roce peněžní prostředky od vlády na vývoj nové produktové kategorie: provozovny 

stravovacích služeb.  

4.10 Mezinárodní spolupráce 

Stejně jako český program ekoznačení, i filipínská ekoznačka Green Choice je 

součástí neziskové nevládní organizace Global Ecolabelling Network (GEN). Na rozdíl od 

ČR ale zatím nespadá v rámci uskupení GENu do podskupiny GENICES, který na základě 

vzájemné důvěry, porozumění a důkazů dovoluje zainteresovaným členům podílet se na 

vytváření nových norem a specifikací souvisejících s ekoznačením.  

V současné době existuje „Dohoda o vzájemném uznání ekoznačky“ s Taiwanským 

programem ekoznačení a o dalších pěti dohodách se jedná.  

V rámci jihovýchodní Asie zatím neexistuje žádný regionální systém ekoznačení 

jako je tomu v případě Evropské unie.  

4.11 Příklady dobré praxe 

V případě filipínského programu ekoznačení je firmami účast nejčastěji 

propagována třemi způsoby, a to: umístěním loga na jejich internetovou prezentaci, 

umístěním loga na samotný výrobek a vytvořením samostatně stojící internetové 

prezentace environmentálního smýšlení společnosti, jehož součástí je i logo Green Choice 

Philippines. 

Všeobecně můžeme říci, že ačkoliv je počet vlastníků licencí na Filipínách nižší, 

než je tomu v ČR, kladou naopak na jeho využití v rámci propagace podstatně větší důraz. 

Téměř u všech vlastníků lze najít logo, ať už přímo na obalu výrobku či na internetových 

stránkách. Většina firem celkově klade nemalý důraz na environmentální aspekt své 

činnosti. Na internetových stránkách lze najít samostatně stojící sekce, ve kterých popisují 

probíhající aktivity vedoucí ke snížení dopadů společnosti na životní prostředí. 

Příkladem umístění loga Green Choice na obal výrobku je společnost Trevis 

Internationale Corporation, která se zabývá výrobou čisticích prostředků. Jejich produkty 
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jsou vyrobeny z rostlinných výtažků, jsou tedy snadno biologicky odbouratelné a šetrné 

k životnímu prostředí.  

 

Obr. 5 Umístění loga Green Choice na organický čistič společnosti Plantex. Zdroj: 

[21] 

V případě společnosti Mariwasa Siam Ceramics, Inc., zabývající se výrobou 

podlahových a nástěnných keramických dlaždic, najdeme logo ekoznačky umístěné ve 

spodní části titulní strany jejich webových stránek. Kromě toho obsahují jejich stránky část 

nazvanou „udržitelný rozvoj“, kde podnik představuje cíle, které si vytyčil v oblasti 

politiky udržitelného rozvoje.  

Významnými reprezentanty dobré praxe nejen v oblasti ekoznačení, ale i snahy o 

zlepšování životního prostředí všeobecně, jsou společnosti RICOH Philippines, Inc., a 

United Pulp and Paper Company, Inc.  

Již heslo, kterým se společnost RICOH Philippines řídí: „Naše země, náš zítřek“, 

předesílá, že se tento výrobce kancelářské techniky snaží co nejvíce snížit dopady svých 

produktů a výroby na životní prostředí. Logu samotnému, informacím o něm a cestě 

vedoucí k jeho získání věnuje část své webové prezentace. Print screen je k nahlédnutí 

v příloze č. 7. United Pulp and Paper Company, Inc. je dceřinou společností thajského 

konglomerátu SCG, která je známá svými inovativními přístupy vedoucích k udržitelnému 

rozvoji ve všech jeho aspektech. Logo Green Choice můžeme najít na úvodní straně 
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webové prezentace společnosti. Součástí webové prezentace United Pulp and Paper 

Comapny, Inc., je rovněž stránka zaměřená na ekopolitiku a ekoprogramy společnosti. 

Výrobce papírových kapesníků, ubrousků a dalších produktů osobní hygieny, 

Quanta Paper Corporation, je další ze společností, jejímž cílem je vyrábět vysoce kvalitní 

výrobky s ohledem na životní prostředí. Quanta je výrobcem hygienických potřeb jako 

jsou například papírové ubrousky. Jako základní surovina k jejich produkci se využívá již 

jednou recyklovaný papír. Logo Green Choice najdeme téměř na všech stranách webové 

prezentace podniku a také na obalech jejich výrobků. 

 

Obr.6 Umístění loga ekoznačky Green Choice na obal produktu společnosti Quanta 

Paper Corporation. Zdroj: [8]   
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5. Statistické zhodnocení vývoje ekoznačení 

V následující kapitole je představen vývoj počtu produktových kategorií, licencí a 

držitelů licencí v obou srovnávaných zemích.  

5.1 Statistické zhodnocení vývoje ekoznačení v České republice 

Národní program ekoznačení oslaví v letošním roce již 20 let své existence. Za dvě 

dekády svého působení prošel mnoha změnami, ať už co se počtu produktových kategorií 

týče či co do množství vydaných licencí. Tento vývoj je přehledně vyobrazen na grafu 

v příloze č. 8.  

Spolu se zahájením programu v roce 1994 vstoupilo v platnost prvních šest 

produktových kategorií. Jejich počet v průběhu let s požadavky trhu a prvotním nadšením 

výrobců rostl, aby v roce 2010 kulminoval na celkových 64 produktových kategoriích. 

V následujících letech, ale můžeme pozorovat jejich klesající tendenci, která byla 

způsobena neprodloužením jejich tříleté platnosti, protože žadatelé neprojevovali zájem o 

zavádění ekoznačky v těchto kategoriích.  

Podobný trend lze vysledovat i v případě počtu udělených licencí. Ten do roku 

2010 vykazoval stabilní rostoucí trend, který ale stejně jako v předchozím případě začal po 

tomto roce klesat. Počet udělených licencí je pevně spjat s množstvím počtu držitelů 

ekoznačky. I ten kopíruje křivku vzestupu a následného úbytku v závislosti na letech, i 

když počet udělených licencí značně převyšuje počet firem, které ekoznačku obdržely. To 

je způsobeno faktem, že mnohé podniky žádají o udělení certifikace ekoznačení pro více 

svých výrobků.  

Prudký úbytek licencí mezi lety 2010 až 2013 lze vysvětlit skončením platnosti 

licenci a její držitel se rozhodl již ji neobnovit. Což přináší otázku, proč se firmy rozhodly 

nevyužívat ekoznačení i nadále a licenci neprodloužit.   

Toto rozhodnutí bylo bezpochyby ovlivněno více faktory, a to jak interními (v 

rámci organizace), tak i vnějšími (například působením poptávky spotřebitelů).  

Podstatný vliv na všeobecný pokles poptávky spotřebitelů po zboží měla 

ekonomická krize, která udeřila v roce 2008 a jejíž následky pociťuje společnost dodnes. 

Lidé jsou nuceni více šetřit a vzhledem k tomu, že výrobky s ekoznačkou bývají převážně 
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dražší, než ty, které ji nenesou, nejsou tak často nakupovány. To pak ovlivní i samotnou 

firmu, která je při snížených prodejích nucena hledat cesty ke snížení ceny výrobků, a tedy 

i nákladů na jeho výrobu a distribuci. Byť poplatky spojené s ekoznačkou nejsou příliš 

vysoké, v případě, že podnik nevidí jejich návratnost, nepovažuje za důležité je nadále 

platit.  

Další možnou odpověď na pokles zájmu firem o ekoznačku můžeme najít 

v průzkumu provedeném studenty VŠB – TU Ostrava, Hornicko – geologické fakulty, 

oboru Environmentální inženýrství v letech 2009 až 2012. Jejich cílem bylo sledovat 

výskyt produktů označených českou ekoznačkou Ekologicky šetrný výrobek 

v hypermarketech a supermarketech na území Ostravy. Konkrétně se tento výzkum zaměřil 

na produkty v následujících kategoriích: čisticí prostředky, mýdla a toaletní papír. Studenti 

zjistili, že ačkoliv v hypermarketech a supermarketech správně označené výrobky 

najdeme, bývají v regálech umístěny mimo úroveň očí, tedy v policích spodních či 

vrchních. Stejně tak naprosto chybí jakákoliv upozornění, např. bannery, na takovéto 

výrobky. Z toho vyplývá, že pokud zákazník systematicky označené produkty nevyhledává 

nebo na ně nenarazí jakousi náhodou, není naváděn k jejich koupi. Díky tomu nedochází u 

výrobce ke zvýšení prodejů v závislosti na držení ekoznačky, a i to může být jeden 

z důvodů, proč pak neprodlužuje platnost licence.  

5.2 Statistické zhodnocení vývoje ekoznačení na Filipínách 

Filipínský národní program Green Choice patří mezi mladší systémy ekoznačení, 

přesto se mu ale za svou relativně krátkou dvanáctiletou existenci podařilo vyvinout 

v stabilní a všeobecně dobře přijímaný prvek pomáhající k udržitelnosti. Následující text je 

věnován popisu tohoto vývoje z hlediska počtu vzniklých produktových kategorií a počtu 

firem (držitelů licencí) a samotných licencí. Grafický vývoj v čase je uveden v příloze č. 9. 

Spolu se zahájením programu v roce 2002, vstoupily v platnost první dvě 

produktové kategorie – prací prostředky (ta byla v roce 2008 revidována a znovu-zavedena 

s novým názvem – motorový olej pro automobily) a výrobky z hedvábného papíru. 

S postupem let a rozšiřování ekoznačení do podvědomí firem a jejich zákazníků, rostl 

zájem o vznik nových produktových kategorií. Největší boom nastal v roce 2008, kdy 

v platnost vstoupilo hned 21 nových kategorií, mezi něž patřily např. inkoustové a 
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tonerové tiskové kazety, kopírky či šampony na vlasy. V současné době existuje 40 

platných produktových kategorií, v jejichž rámci si mohou firmy zažádat o ekoznačku.  

Počet držitelů licencí a počet samotných licencí kopíruje trend, který můžeme 

pozorovat již u počtu produktových kategorií – pomalý narůst a poté náhlou kulminaci, 

která v případě množství udělených licencí nastala v roce 2011. Oproti předchozímu roku 

přibylo na trhu dalších dvacet produktů nesoucích ekoznačku Green Choice.  Hlavní 

příčinou vysokého přírůstku licencovaných produktů bylo rozhodnutí společnosti Quanta 

Paper Corporation, která se zabývá znovu-zpracováním recyklovaného papíru, získat 

ekoznačku hned pro 11 svých produktů. V současné době se na filipínském trhu vyskytuje 

28 výrobků vlastnící ekolabellingovou licenci.  

Počet držitelů licencí, firem, vykazuje stabilně rostoucí trend, kdy každým rokem 

přibude jedna až dvě nové společnosti, které chtějí zdůraznit svůj zájem o ochranu 

životního prostředí pomocí ekoznačky. Výjimkou byl rok 2010, kdy oproti letům 

předcházejícím i nadcházejícím, významněji vzrostl počet držitelů licencí.  

5.3 Srovnání statistického vývoje ekoznačení v ČR a na Filipínách 

Filipínský program ekoznačení je ve srovnání s  českým podstatně mladší, a to 

může být důvodem, proč jsou vykázané počty licencí a počtu jejich držitelů značně nižší. 

Naopak firmy v rámci Green Choice mají větší variabilitu výběru, co se týče registrace 

výrobků do produktových kategorií. U obou národních programů můžeme pozorovat 

obdobný trend – jedna společnost má v držení větší množství licencí. 

Ze zpracovaných grafů lze rovněž vypozorovat, že filipínská ekoznačka nebyla 

zasažena ekonomickou krizí, která se prohnala Evropou v roce 2008. Tam, kde v případě 

České republiky došlo k propadu množství aktivních licencí, Filipíny naopak vykazují 

jejich stabilní přírůstky.   
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6. Ekoznačení jako ekonomický nástroj 

Jedním ze záměrů při formování ekoznačení bylo, aby se stalo významným 

ekonomickým nástrojem, který spotřebitele vede k chování podle požadavků 

environmentální politiky, a současně motivuje producenty k výrobě odpovídajících 

produktů. Ekoznačení je sice nástroj dobrovolný, ale v případech obou států je využívání 

ekoznačky zpoplatněno. Ačkoliv se nejedná o nijak vysoké částky, výrobci a dovozci 

v obou zemích požadují od této investice jakousi zpětnou návratnost. Ta se prokazuje 

zvýšením objemů prodeje, a tedy i zisků. Ve chvíli, kdy tento model není naplněn, držitelé 

licence neprodlužují licenční smlouvy a od využívání ekoznačení ustupují.  

Tento model chování lze pozorovat v České republice. Firmy a spotřebitelé 

zasaženi globální ekonomickou krizí byli nuceni hledat cesty, jak ušetřit. Spotřebitelé 

obvykle řeší snížení výdajů nákupem levnějších a méně kvalitních, tedy neoznačených, 

výrobků. Firmy hledají takovou nákladovou/výdajovou položku u níž mají minimální či 

žádnou finanční návratnost, a zároveň mohou její výši snížit, popřípadě zcela odstranit. 

V mnoha případech se touto položkou stalo právě vlastnictví ekoznačky, kdy se její 

držitelé rozhodli licenci neprodloužit.  

Můžeme tedy konstatovat, že ekoznačení jako ekonomický nástroj v České 

republice příliš nefunguje. Příčiny lze hledat v nedostatečné informovanosti obyvatelstva, a 

také v ceně označených výrobků. Z průzkumu provedeného na podzim roku 2012 

studentkou Univerzity Pardubice, fakulty Ekonomicko - správní, Ing. Olgou Súkeníkovou 

v její diplomové práci Ekoznačka jako konkurenční výhoda podniku jasně vyplývá, že 

význam ceny, jakožto faktoru rozhodujícím o nákupu konkrétního produktu, se snižuje 

s rostoucí výší příjmu. Lidé, kteří dosahují příjmu nad 25 000 Kč měsíčně, významně 

upřednostňují faktory jako kvalita a dopad výrobku na životní prostředí oproti jeho ceně. 

Ekonomická situace posledních let zapříčinila v České republice změnu v rozdělení 

bohatství společenských tříd. Pomyslné nůžky se stále rozevírají a střední třída, která byla 

dříve hlavním konzumentem produktů označených ekoznačkou, se zmenšila. Pokud tedy 

označení produktu ekolabelem nedokáže zmírnit dopad ekonomické krize, vedení firmy jej 

neuznává za užitečný a licenci nadále neprodlužují. Jiný pohled na situaci nabízí 

prohlášení Ivana Krejčího, tiskového mluvčího Procter&Gamble, který hovořil o přístupu 

velkých výrobců: „Henkel, Reckitt-Benckiser a Unilever, kteří jsou v Českém sdružení 
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výrobců mýdla, čistících a pracích prostředků. Jejich prací prostředky tak kvalitní, že 

podmínky pro získání české ekoznačky splňují. Z marketingového hlediska však není pro 

tyto výrobce česká ekoznačka zajímavá: u nás ji skoro nikdo nezná a v zahraničí teprve ne. 

" [16] 

Druhým významným problémem vedoucím k tomu, že nedochází k naplnění 

záměru ekoznačení, je nedostatečná informovanost spotřebitele. Na českém trhu se 

vyskytuje poměrně velké množství klamavých ekoznaček, které nejsou garantovány 

Ministerstvem životního prostředí, popřípadě se objevují její napodobeniny (např. Ekologií 

ku prospěchu!).
8
 Při výše zmíněném výzkumu se ukázalo, že lidé mají potíže rozeznat 

klamavou značku od ekoznačky pravé.   

Přibližně do roku 2008 byla CENIA jako výkonný orgán velmi aktivní v šíření 

povědomí o ekoznačce mezi spotřebitele. V roce 2006 a pár následujících let, například 

probíhal úspěšný výukový program pro žáky základních a středních škol „Co je doma, to 

se počítá!“, jehož cílem bylo zvýšit znalosti žáků o ekologicky šetrných produktech 

zábavnou formou. Školení je v současné době prováděné pod záštitou Střediska ekologické 

výchovy sever, jehož zaměstnanci prošli prvotním školením u CENIE. Bohužel, podle slov 

Ing. Pavla Hrubého, se další semináře a školení v současné době konají pouze nárazově – 

na pozvání nebo jako součást jiných akcí. Důvodem byl úbytek lidských a finančních 

zdrojů po roce 2008, kdy se oddělení pro dobrovolné nástroje zmenšilo z pěti pracovníků 

na tři. CENIA rovněž vydávala vlastní periodikum Zpravodaj dobrovolných nástrojů.  

V druhé polovině roku 2010 vypracovali zástupci CENIA projekt na propagační 

kampaň s celkovým rozpočtem ve výši 10 milionů korun, který měl být financován 

z evropských fondů. Peníze byly ovšem nakonec přiděleny jinému projektu. CENIA pak 

vypracovala i projekt s rozpočtem 1 milionu korun, který měl varianty od „slušné až po 

šokující“ [15]. Kampaň byla plně připravená, ale na Ministerstvu životního prostředí 

nebyla posléze schválena. Na podzim roku 2010 byl podán další projekt, tentokráte 

u Evropské komise, na podporu ekoznačení a Systémů ekologického řízení a auditu 

                                                 

8
 Určitou alternativu k ekoznačení, uděleným nezávislou organizaci, jsou ta, která svým produktům 

přiřazují sami výrobci. Pokud výrobci jasně zdůvodní, na základě čeho byly vybrané produkty takto 

označeny, může jít o zcela legitimní strategii. Vlastní ekoznačení používá například Sony Ericsson pod 

názvem „GreenHeart“ nebo HP se svými „Eco Highlights“.
 
[10] 

http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/products/ecohighlights-label.html
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(EMAS). Ani tento návrh nedošel úspěchu a ke zvýšení propagace ekoznačení nedošlo. 

Ekoznačení v České republice je silně ovlivňováno i vnitřními restrukturalizacemi na 

MŽP. V roce 2013 došlo k významné změně, kdy bylo zrušeno oddělení, které se zabývalo 

ekologickou výchovou a poradenstvím pro firmy a spotřebitele v oblasti otázek životního 

prostředí. Součástí tohoto oddělení byla i Rada Národního programu environmentálního 

značení.  

Ekoznačce tedy chybí výrazná propagační strategie, a to nejen ze strany 

odpovědných orgánů, ale i ze strany výrobců a prodejců samotných. Například ve velkých 

řetězcích není na ekologicky šetrné produktu nijak výrazněji poukazováno, pokud jsou 

vůbec v takovýchto prodejnách dostupné.  

Oproti tomu, na Filipínách funguje ekoznačení a jeho ekonomický model podstatně 

lépe. Spotřebitelé samotní (hlavně ti žijící ve velkých městech) jsou více uvědomělí vůči 

životnímu prostředí, což je částečně způsobeno i vysokou cenou elektřiny
9
. Kritéria 

ekoznačení vedou především ke snížení spotřeby energií, což je pro spotřebitele, a 

především jejich peněženky, velmi žádoucí. Významnou roli v informovanosti 

obyvatelstva hraje i správce programu PCEPSDI, který pořádá množství vzdělávacích 

akcí, seminářů a přednášek. Rovněž se snaží svou činností podporovat i další 

environmentální aktivity. Příkladem může být projekt GPIoS (Green Philippines Islands of 

Sustainbility) zaštítěný výzvou Evropské Unie EcoSwitch. Cílem projektu je zlepšit 

ovzduší v Manile a oblasti Calabrazon, které je v těchto místech silně poškozováno 

průmyslovou výrobou. Konzultanti projektu navštěvují zapojené organizace a poskytují 

jim náležité technické poradenství vedoucí ke snížení dopadů výroby na životní prostředí. 

Vše je naprosto dobrovolné a firmy aktivně vyhledávají příležitosti, jak se stát „zelenými“. 

Rozdílný je i přístup velkých firem k ekoznačení – mezi držitele licence Green Choice 

patří i takové společnosti jako Unilever Philippines a Fuji Xerox Philippines, Inc.  

Svou roli zde hrají i přírodní katastrofy, kterými jsou v menší či větší míře Filipíny 

často postihovány. Ty nutí místní obyvatele více se zajímat o otázky spojené s životním 

prostředím. Firmy se pak snaží svým zákazníkům ukázat, že ani oni nejsou lhostejní ke 

změnám, ke kterým v životním prostředí dochází a chtějí proti nim bojovat. Velké 

                                                 
9
 Na Filipínských ostrovech je vyráběno pouze malé procento elektrické energie, zbytek je 

odkupován. 
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množství společností se snaží prezentovat jako zelené, protože jim to na filipínském trhu 

dává velkou konkurenční výhodu. Výborným příkladem je Planters Development Bank, 

která pořádá soutěž Miss and Mr. Earth.  Každý rok se ze všech filipínských poboček 

vybírá jeden pár, ambasadoři životního prostředí.  

 

Obr. 7 Soutěž Miss and Mr Earth v Manilské centrále Plantersbank. Zdroj: vlastní 

zpracování 

Ačkoliv jsou na jednu stranu Filipínci „tlačeni“ k tomu být zelení z čistě 

ekonomických a pragmatických důvodů, jedná se o hnací motor, který v České republice 

absolutně chybí. Česká republika sice v posledních letech mění svou výrobní strukturu 

z těžkého průmyslu na lehký a služby, to ale neznamená, že spotřeby energií klesají. 

Životní prostředí je sice celoplošně podstatně méně zatěžováno a můžeme pozorovat snahu 

státu o postupnou revitalizaci oblastí zasažených těžbou černého a hnědého uhlí, pokud se 

ale chceme přidat k celoevropskému trendu udržitelné spotřeby, musíme začít výrazněji 

začít propagovat a využívat nástroje politiky životního prostředí, mezi nimi i ekoznačení.  

6. 1 Návrh řešení 

Ekoznačení se v České republice potýká se dvěma zásadními problémy. Prvním 

z nich je nedostatečná podpora ze strany státu, ať již u hlediska propagačního či 

legislativního. Druhým je pak nedostatečná informovanost obyvatelstva.  
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Podle vyhodnocení plnění Státní politiky životního prostředí České republiky za 

období 2004 – 2010 nenaplňuje ekoznačení  svůj záměr. Za příčinu je podle výše 

uvedeného dokumentu považována nedostatečná znalost spotřebitelů o ekoznačení vedoucí 

k jejich nezájmu. Nové programové období 2014 – 2020 si pak klade za cíl podporovat 

rozšiřování výrobků s nižšími environmentálními dopady, zejména prostřednictvím 

Národního programu environmentálního značení a Pravidel uplatňování 

environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a 

samosprávy [27]. V roce 2014, dva roky po vyhlášení nové Státní politiky ŽP, nejsou stále 

vidět žádné výrazné změny v oblasti zvýšení podpory environmentálního značení.  

Druhý problém, na který ekoznačení naráží, je nedostatečná informovanost 

spotřebitelů a firem o programu, která pak vede k nevyužití jeho potencionálu. Aby se tedy 

ekoznačení opravdu stalo užitečným nástrojem nejen politiky životního prostředí, ale i 

ekonomickým, který přináší kladné výsledky přírodě i jejím uživatelům, je v první řadě 

nutné výrazně pozvednout vzdělanost spotřebitelů a firem v této oblasti, a tím zvýšit jejich 

důvěru v ekoznačení a jejich celkové uvědomění. 

Ekoznačení se v ČR využívá od roku 1994. V průběhu téměř dvaceti let své 

existence si prošlo mnoha změnami. S výše zmíněnými problémy se ale střídavě ve větší a 

menší míře potýká od počátku své existence. CENIA, jakožto jeho správce, ačkoliv se 

jedná o státní příspěvkovou organizaci, musí začít uvažovat a jednat jako firma. Firma 

nejlépe neziskového charakteru, která je pomocí vhodně nastaveného a řízeného systému 

marketingové komunikace schopna naplnit své poslání: „Být centrem informací, které mají 

pevný základ, ale snadno se rozšiřují“. Přestože by se správce programu měl 

z marketingového hlediska začít chovat dle zákonů trhu, je důležité uvědomit si, že 

v tomto případě nefunguje klasický tržní mechanismus. Cena zde není tvořena nabídkou 

ani poptávkou, konkurenční prostředí zde neexistuje a efektivnost hospodaření organizace 

se neměří podle jejich zisku.  

Vzhledem k tomu, že CENIA poskytuje službu, a to společensky prospěšnou a 

zaměřenou na ochranu životního prostředí, je pro ni vhodné zaměřit se na tzv., sociální 

marketing. Ten je definován jako „specifický nástroj určený k prosazení určitých myšlenek, 

změně názorů, postojů, předsudků, hodnot a v konečném důsledku také chování lidí. [2].“ 
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Důležité je uvědomit si, že tato kampaň musí být zaměřena dvěma směry: k veřejnosti (na 

spotřebitele) a na firmy (uživatele služby).  

Příprava vhodné marketingové kampaně, potažmo marketingových komunikačních 

nástrojů, ale v případě odboru environmentálního značení pravděpodobně narazí na 

problém, kterým je značně omezený rozpočet. Provoz CENIE je částečně financován MŽP 

a další část příjmů pochází z poplatků za držení licence. Možnému řešení této otázky je 

věnována samostatná podkapitola 6.1.1. Získání finanční podpory na propagaci 

ekoznačení. 

Ze zjištěných údajů jasně vyplývá, že správce programu musí zaměřit své úsilí na 

zvýšení informovanosti spotřebitelů a firem. K tomu poslouží vhodně nastavené 

komunikační nástroje public relations, tedy komunikace s veřejností a reklama v médiích. 

Pod public relations použitelné v rámci kampaně pro environmentální značení spadají 

následující marketingové komunikační nástroje: publikace (výroční zprávy, tištěné 

materiály, audiovizuální materiály, atd.) a události (veřejné a odborné akce, semináře 

apod.). Pro reklamní kampaň lze využít tyto mediální prostředky: tištěná média, televizi, 

rozhlas či internet a sociální média. Možnosti užití jednotlivých nástrojů jsou uvedeny 

v samostatné podkapitole 6.1.2. Návrh využití vhodných marketingových komunikačních 

nástrojů pro zvýšení podvědomí o ekoznačce EŠV/EŠS. 

6.1.1 Získání finanční podpory na propagaci ekoznačení. 

CENIA, a konkrétně její oddělení environmentálního značení, jakožto organizace 

s poměrně omezenými finančními příjmy, musí hledat alternativní cesty, jak získat 

finanční prostředky na propagaci a edukaci obyvatelstva. Jednou z možností je zapojit se 

do nového vzdělávacího programu EU, Erasmus+, jehož cílem je podporovat spolupráci a 

mobility v oblasti vzdělávaní a odborné přípravy napříč Evropou.  

Program Erasmus+je rozdělen do tří klíčových akcí K1 – K3. Pro zástupce 

environmentálního značení v rámci CENIE přicházela v úvahu účast na klíčové akci K2 – 

Strategická partnerství. Cílem těchto projektů je vytvářet, testovat a zavádět inovativní 

metody v oblasti vzdělávaní dospělých. Což pokrývá potřebu, kterou ekoznačení reflektuje 

a kterou zároveň musí naplnit, jestliže chce na tuzemském trhu využít svůj potencionál.  
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Erasmus+ umožňuje široké škále institucí, jako jsou například vzdělávací instituce, 

neziskové organizace, soukromé či veřejné, malé, střední a velké podniky včetně tzv. 

sociálních podniků, atd. přebrat skrze transfer inovací know-how od svých zkušenějších 

kolegů v rámci Evropské Unie a členů Evropského hospodářského prostoru. Vzhledem 

k tomu, že je environmentální značení zavedeno napříč všemi členskými státy EU a 

v mnoha z nich funguje na vysoké úrovni, mohou zástupci CENIE využít této možnosti 

k vlastnímu rozvoji a přebrání dobré praxe od zkušenějších a úspěšnějších kolegů.  

Prvním krokem k zapojení se do programu Erasmus+ je registrace organizace do 

evropského registračního systému ECAS
10

. Zapojení se do klíčové aktivity K2 programu je 

reprezentováno sepsáním žádosti (tzv., proposal), který obsahuje popis samotného projektu 

a jeho konkrétní přínos pro cílové skupiny a očekávané dopady a výsledky. Společně 

s přípravou projektu je zapotřebí vyhledat partnerské organizace, které vytvoří konsorcium 

partnerů spolupracující na naplnění obsahu a cílů projektu. Projektové partnerství musí být 

složeno minimálně ze tří organizací pocházející ze tří různých programových zemí
11

. 

V případě předávání dobré praxe v rámci environmentálního značení a zvýšení dopadu 

projektu by bylo vhodné zapojit dva partnery ze zemí, kde ekoznačení naplňuje svůj 

potencionál a je využíváno jako ekonomický nástroj. Další dva partnery lze vybrat ze států, 

ve kterých naopak ekoznačení stojí v pozadí a není příliš propagováno.  

Při sepisování žádosti projektu se uvádí jednotlivé Aktivity, které v jeho rámci 

proběhnou a také výstupy, popřípadě produkty, jež na základě těchto aktivit vzniknou. 

Projekt zaměřený přenos inovací na edukaci obyvatelstva o ekoznačení by mohl obsahovat 

tři Aktivity.  

V první fázi by každý z partnerů zpracoval analýzu současného stavu ekoznačení 

v jejich zemi, která by identifikovala potřeby a oblasti ke zlepšení v jednotlivých 

systémech. Na základě informací získaných od partnerů zastupujících tu zkušenější část 

konsorcia by bylo možno vytvořit seznam doporučení pro CENII, popřípadě samotnou 

státní správu, který by při jejich implementaci vedl ke zlepšení současného stavu z pozice 

správy Národního programu. 

                                                 
10

 http://ec.europa.eu/europeaid/work/onlineservices/pador/register_en.htm 

11
 Prioritně se zapojují členové EU, pokud však existují silné argumenty pro zapojení nečlenského 

státu, může se partnerem stát i ten. 
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V rámci druhé fáze by byl vytvořen výukový program, např. ve formě workshopů, 

který by ekoznačení, jeho uplatnění a práci s ním představoval firmám, přičemž by je 

zároveň učil ho využívat a zapracovávat do svých marketingových strategií.  

Třetí Aktivita by se zaměřovala na samotné spotřebitele. Zde by byl vytvořen silný 

diseminační plán postavený na masivní propagační kampani, který by pomohl dostat 

ekoznačku do podvědomí spotřebitelů. 

Projekt je možno zpracovat na dvouleté (maximální dotace od EU: 300 000 EU) 

nebo tříleté období (maximální dotace od EU 450 000 euro). Vzhledem k tomu, že 

Erasmus+ nepokrývá veškeré náklady, které jsou s průběhem a realizací projektu spojeny 

(např. překlady, tisky diseminačních materiálů apod.), může CENIA opět narazit na 

problém spojený s nedostatkem financí. V současné době působí v Česku množství 

vzdělávacích institucí, které na evropských projektech v oblasti vzdělávání aktivně 

spolupracují již mnoho let a mají tak dostatek zkušeností k vedení podobných projektu. 

Rovněž by byli schopni projekt finančně a manažersky zaštítit, aby se CENIA mohla 

zaměřit čistě na metodickou část projektu. Jednou z těchto společností je např. TEMPO 

TRAININGCONSULTING a.s. působící v Moravskoslezském kraji. 

Hotová žádost předá na Národní agentuře pro Evropské vzdělávací programy sídlící 

v Praze, která pak rozhoduje o jeho schválení. První výzvy v rámci programu Erasmus+ 

budou ukončeny k 30. 4. 2014. Druhé kolo výzev je pak připraveno na duben roku 2015.  

6.1.2 Návrh využití vhodných marketingových komunikačních nástrojů 

pro zvýšení podvědomí o ekoznačce EŠV/EŠS 

Komunikační kampaň pro ekoznačení lze zaměřit dvěma směry, přes public 

relations a klasickou reklamní kampaň. Pro dosažení nejlepších výsledků je vhodné 

propojit tyto dva komunikační nástroje. Následující text představuje možné způsoby 

zapojení jednotlivých prostředků do reklamní a komunikační kampaně environmentálního 

značení v ČR. 
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Publikace 

Mezi významný nástroj marketingových PR patří různé publikovatelné materiály, 

mezi něž řadíme letáky, brožury, výroční zprávy apod. Pro EŠV/EŠS  sice existuje leták, 

který je volně dostupný na internetových stránkách ekoznačky, ale obsahuje zastaralé 

informace (uvedená kontaktní osoba již v CENII nepůsobí; aplikována stará legislativa). 

Pokud má tento leták, který je po grafické stránce velmi zdařilý, fungovat jako propagační 

prostředek, je nutné zajistit aktuálnost podávaných informací. Všeobecně můžeme říct, že 

při hlubším hledání podkladů k ekoznačení na internetu, najdeme množství poměrně 

zajímavých prezentací vytvořených zástupci CENIE.  Ty ale podobně jako leták pochází 

z let 2006 – 2008, obsahují tedy neaktuální informace.  Ve většině případů se jedná o 

materiály, které mají široké využití k diseminaci od osobního kontaktu se zástupci firem, 

přes jejich distribuci na odborných a veřejných akcích, po jejich využití jakožto grafického 

a informačního podkladu pro reklamní nástroje.  

Zajímavým tištěným materiálem jsou výukové aktivity na stránkách http://fair-

trade.cz
12

. Ty jsou volně dostupné a určené pro studenty středních a vysokých škol. 

Materiál seznamuje studenty s problematikou Spravedlivého obchodu prostřednictvím 

zábavných her a moderovaných diskuzí. Tento přístup by se mohl stát alternativou 

k výukovému programu „Co je doma, to se počítá!“, který již pod hlavičkou správce 

programu neprobíhá. Vyučující by sami podle potřeby zařazovali podklady do výuky podle 

potřeby a vyhnuli se tak šíření pocitu „povinnosti“, který někdy žáci a studenti zažívají při 

návštěvě povinných přednášek nad rámec jejich běžného studia. Rovněž by se tím snížily 

případné náklady správce programu, který by nemusel na tato „školení“ vysílat žádné 

zaměstnance, jako tomu bylo v předchozím případě. V případě zájmů učitelů a profesorů 

se může připravit krátký seminář, který seznámí zájemce z řad pedagogických pracovníků 

s materiály a ukáže jim, jak co nejvíce maximalizovat jejich využití. 

Významné místo v PR dnes zastávají i audiovizuální materiály. Pro potřeby 

ekoznačení by stačilo vytvořit krátký spot obsahující základní informace o ekoznačení, 

jeho výhodách a kontaktní informace na správce programu. Spot pak lze například využít 

na různých odborných akcích jako úvod k semináři o značení. Další možnost použití 

                                                 
12

 Fair-trade, tzv. Spravedlivý obchod, propaguje výrobce, kteří nabízí spravedlivé obchodní 

podmínky a důstojný život pro své zaměstnance a spotřebitelům zase umožňuje zapojit se do snižování 

chudoby lidí převážně v regionech Afriky, Asie a Latinské Ameriky. 
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krátkého promo videa vzniká při spolupráci s držiteli licencí ekoznačení, kteří jej mohou 

umístit na své internetové stránky, čímž pak nepřímo budou napomáhat vzdělávání a 

informování spotřebitelů. Natočení propagačního videa může být zadáno studentům 

vysoké školy.  

Mezi nástroje PR patří i výroční a tiskové zprávy. Výroční zpráva by měla být 

poskytována všem osobám, které přicházejí do styku s danou organizací, a které mají na 

její činnost vliv. V tomto případě nemá autorka práce na mysli pouze finanční výroční 

zprávu, ale spíše informační zprávu, která shrnuje veškerou činnost (aktivity, dosažené 

úspěchy, navázané spolupráce apod.) organizace. Díku každoročnímu shrnutí mohou 

zúčastněné strany i nezaujatí pozorovatelé zjistit mnoho užitečných informací a případně 

se na základě zjištěných údajů rozhodnout s organizací spolupracovat (firmy), popřípadě 

využívat jejich služeb (spotřebitelé). V minulosti byly vydávány volně dostupné zprávy o 

výsledcích podpory rozvoje prodeje a užívání ekologicky šetrných výrobků (zde řadíme i 

ekoznačení). Ty už dnes bohužel nevychází nebo nejsou veřejnosti přístupné. Na 

internetových stránkách CENIE jsou sice publikované zprávy o životním prostředí za 

jednotlivé roky, ale v tomto případě se jedná pouze o všeobecný přehled, kde není 

ekoznačení věnován žádný prostor. Znovuobnovení této činnosti, popřípadě vytvoření 

zcela nového typu zprávy dostupné veřejnosti, by mohlo zvýšit informovanost 

obyvatelstva o environmentálním značení. Aby bylo dosaženo požadovaného dopadu, 

zpráva by měla být zveřejněna nejen na portálu CENIE a MŽP, ale například i na 

tematicky zaměřených portálech
13

 či na internetových stránkách zmíněných výrobců. 

Tiskové zprávy o dosažených úspěších (např. udělení licence ekoznačky konkrétní 

firmě, vytvoření nové produktové kategorie) jsou rovněž důležitým faktorem k šíření 

informací o činnosti probíhající v rámci programu environmentálního značení.  

K publikování tiskových a výročních zpráv je vhodné navázat spolupráci 

s organizacemi, které se zabývají ekologickým poradenstvím a výchovou. Tyto organizace 

mají často vlastní internetové stránky a periodika, které lze využít k publikaci výše 

uvedených tiskovin. Díky tomu se zvyšuje dostupnost informací o EŠV/EŠS. Jednou 

z těchto organizací je například ekologický institut Veronica sídlící v Brně. 

                                                 
13

 Např. http://www.ekolist.cz 
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Zajímavým počinem, jehož hlavním cílem je naučit českého spotřebitele, šetrně a 

zdravě nakupovat je publikace vydána nakladatelstvím Arnika „Jak žít dobře, zdravě a 

ekologicky šetrně (2010)“, která je volným přepracováním publikace OSN, Resource Kit 

on Sustainable Consumption and Production, vydané v roce 2009. Jedna z 15 kapitol se 

zabývá právě ekoznačením. Na internetových stránkách enviweb.cz se dočteme, že se 

kniha v roce 2013 objevila na pultech knihkupectví již ve svém druhém vydání (800 

výtisků), protože první (1 000 výtisků) bylo během pár měsíců vyprodáno. Což je poměrně 

překvapující fakt, vzhledem k minimální propagaci knihy. Publikace v sobě skrývá velký 

potencionál, který by bylo škoda nevyužít ke zvýšení informovanosti obyvatelstva. Do 

propagace by se mohli zapojit velcí čeští knihkupci, kteří by ji vystavili na jasně 

viditelném místě, například hned u vstupu, což zvyšuje šanci, že případného nakupujícího 

zaujme. 

Události 

Hlavní složkou tohoto komunikačního nástroje, je pořádání a účast na veřejných a 

odborných akcích. Zde řadíme semináře, workshopy, konference a veletrhy. Účast a 

pořádání podobných událostí vede ke dvěma výsledkům. Jednak v jejich rámci dochází ke 

vzdělávání spotřebitelů či firem (záleží na zaměření dané události) a rovněž ke zvýšení 

publicity programu. Na tyto akci obvykle navazuje silná reklamní kampaň, která se snaží 

přilákat návštěvníky. Po skončení některých z nich (konferenci) jsou vydávány sborníky 

s obsahem a kontakty na přednášející.  

Jak již bylo zmíněno výše, po roce 2008 došlo k poklesu aktivit spojených 

s propagací a výukou ekoznačení ze strany správce českého programu, potažmo tedy státu. 

Pořádání populárně - naučných seminářů ve školách a na univerzitách je jednou 

z nejjednodušších cest, jak ekolabeling a jeho výhody dostat do podvědomí mladší 

generace, který se ukázal již v minulosti jako úspěšný. Dochází ke vzdělávání budoucí 

kupní síly, která ale zároveň v současnosti může přenést získané znalosti do nákupních 

vzorců domácností. Co se týče vzdělávání širší, ekonomicky aktivní veřejnosti, i zde se dá 

využít seminářů, například v rámci veletrhů. CENIA se sice tradičně účastní veletrhu 

nazvaného Festival Evolution, jehož součástí je i tzv. EcoWorld, veletrh ekologie a 

udržitelného rozvoje. Účastníci jsou ale převážně lidé, kteří se v daném oboru pohybují, 

popřípadě mají hlubší znalosti dané problematiky, a ne běžní spotřebitelé. Proto je třeba 
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rozšířit diseminační aktivity i na veletrhy, které jsou běžnému spotřebiteli bližší, tedy ty, 

které se zaměřují na výrobky z produktových kategorií. Zde by bylo pravděpodobně 

problematické přilákat návštěvníky na seminář jako takový, ale stánek s propagačními 

materiály upozorňujícími na ekologicky šetrné produkty, by mohl být cestou, jak 

ekoznačení přiblížit spotřebitelům. Druhou možností je spolupracovat s vystavovatelem, 

který má ve svém portfoliu označené produkty, a to buď opět formou propagačních 

materiálů, nebo konzultanta, který návštěvníkům rád zodpoví případné dotazy.  

Vzhledem k tomu, že CENIA bojuje s nedostatkem finančních i lidských zdrojů, 

mohla by využít studenty environmentálně zaměřených oborů z českých univerzit 

v podobě bezplatných stáží. Studenti by tak získali cennou praxi a CENIA chybějící lidské 

zdroje.   

Reklamní média 

Vzhledem k tomu, že je propagace ve většině médií finančně náročná, je v první 

fázi třeba uvažovat o formě sponzoringu ze strany mediálních poskytovatelů. Zde lze 

vycházet z příkladu Filipín, kde jsou zástupci PCEPSDI nejen zváni do televizních a 

rádiových pořadů, aby diskutovali o problematice ekoznačení a souvisejících témat, ale 

pokud si PCEPSDI přeje pustit do oběhu televizní či rádiový spot zaměřený na 

environmentální značení, média po nich nevyžadují žádné poplatky.  V ČR se tak paralelně 

k výše uvedené filipínské praxi nabízí možnost zainteresovat do problému veřejnoprávní 

média, která podle české legislativy musí vytvořit prostor nejen pro názory majoritní, 

nýbrž i relevantní menšinové. V rámci informační, orientační a taktéž interpretační funkce 

médií lze využít tohoto prostoru pro utvoření veřejného mínění, které se tak může stát 

základem společenské poptávky po ekoznačení, a tím přispěje k vytvoření nosné půdy pro 

budoucí rozvoj ekoznačení na českém území. 

Další významnou mediální platformou dnešní doby je internet a s ním související 

sociální sítě (facebook, youtube atd.). Pravidelná komunikace se spotřebiteli skrze tyto 

platformy může přinést zvýšený zájem o ekoznačení zvláště u mladších generací. 

Cestou, jak dostat výrobky oceněné ekoznačkou, do podvědomí spotřebitelů je 

jejich separace od běžných produktů ve velkých obchodních řetězcích. V tomto případě 

mluvíme převážně o čisticích prostředcích a mýdlech. Ty jsou v současné době, pokud je 

v nabídce vůbec najdeme, umístěny mimo úroveň očí. Označené produkty obvykle 
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nalezneme buď v nejnižších nebo naopak nevyšších policích. Taktéž na ně není výrazně 

upozorněno. Pokud bude výrobce usilovat o jejich přemístění na viditelnější pozici, může 

narazit na tzv. „regálovné“, poplatek za dobré umístění v polici.  

Aby byla zvýšena jejich prodejnost, a tím pádem i zvýšen obrat držitelů licence a 

snížen dopad na životní prostředí, je nutné je oproti ostatním, neoznačeným, výrobkům 

zviditelnit. Toho lze dosáhnout dvěma způsoby. Jedním z nich je úplné vymezení produktů 

držících ekoznačku do samostatného výrazně označeného regálu. Tou druhou je pak jejich 

vyznačení oproti ostatním výrobkům přímo v regálu či polici. V tomto případě se jedná o 

variaci na tzv. reklamu v místě prodeje.  
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7. Závěr 

Cílem práce bylo srovnat dva systémy ekoznačení, které fungují v naprosto 

odlišných geografických, politických i socioekonomických podmínkách a na základě 

zjištěných informací navrhnout případné řešení stavu, v jakém se ekoznačení v České 

republice v současné době nachází.  

Ekoznačení sice v tuzemsku funguje jako nástroj snižující škodlivé dopady 

produkce na životní prostředí, ale nenaplňuje funkci nástroje vedoucího k dlouhodobému 

zvýšení konkurenceschopnosti společnosti.   Firmy ekoznačku příliš neznají a neví o 

výhodách, které by jim její využívání mohlo přinést. Totéž pak platí o spotřebitelích, kteří 

se v množství symbolů vyskytujících se na obalech ztrácejí a mají problém odlišit 

správnou ekoznačku od dalších značení vztahujících se k výrobkům, a také od 

napodobenin.   

V případě komparace českého systému značení se zahraničím, v tomto případě 

filipínským, vystupují jeho nedostatky v implementaci a diseminaci do popředí ještě 

výrazněji. Ačkoliv je filipínská ekoznačka Green Choice o 10 let mladší než EŠV, 

vybudoval si u firem i spotřebitelů zcela jiné postavení. Zájem spotřebitelů o zelené 

nakupování je o poznání vyšší, což je částečně dáno i častými přírodními katastrofami a 

vysokou cenou elektřiny na ostrovech. Národní program ekoznačení nejenže má podporu 

státu, ale především i velkých společností, které si zakládají na pověsti společensky 

odpovědných firem. Navíc jsou k získávání licence ekoznačky motivovány samotnou 

poptávkou spotřebitelů po ekologicky šetrných výrobcích. Tento trend zatím v České 

republice bohužel chybí.   

Ačkoliv byla v loňském roce zrušena Rada pro dobrovolné nástroje, neznamená to, 

že státní správa ztrácí o dobrovolné nástroje v oblasti životního prostředí zájem. Naopak se 

snaží současnou situaci aktivně řešit. Problematiku nedostatečného využití ekoznačení a 

dalších dobrovolných nástrojů v oblasti životního prostředí se zabývá projekt „Efektivní 

uplatňování dobrovolných nástrojů politiky životního prostředí v praxi“, který je veden 

společností Enviros, s.r.o
14

. Ten byl zahájen na počátku roku 2013 a za cíl si stanovil 

                                                 
14

 Enviros, s.r.o. je poradenská společnost, která působí především v oblasti energetiky a životního 

prostředí. 
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vytvořit systémový model vedoucí ke zlepšení práce s dobrovolnými nástroji politiky 

životního prostředí, tedy i ekoznačení. Projekt bude ukončen 30. 6. 2014. 

Výše zmíněný projekt se zdá být prvním krokem na dlouhé cestě, na jejímž konci 

se ekoznačení v České republice stane tím, čím bylo původně míněno – nástrojem, který 

nejenže snižuje dopady výroby a spotřeby na životní prostředí a tím přispívá k udržitelné 

produkci, ale i pomocníkem při zvyšování konkurenceschopnosti výrobce.  
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Příloha č. 1: Souhrnné srovnání systémů ekoznačení v ČR a na Filipínách  

Charakteristické rysy 
Národní program 

ČR Filipíny 

Rok vzniku   1994 2001 

Typ systému 

státní X X 

národní X X 

nadnárodní ne ne  

Zaměřený hlavně na spotřební zboží   ne ne  

Vylučuje 

potraviny ano ne  

nápoje ano ne  

léky ano ne  

Dobrovolná účast   ano ano 

Hodnocení celého životního cyklu   ano ano 

Založený na samofinancování   ne ano 

Časově omezená platnost udělení známky 

v letech 
  3 3 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Příloha č. 2: Seznam platných produktových kategorií v ČR 

č. 01 – 2013 Tepelně izolační materiály ze sběrového papíru 

č. 03 – 2012 Prací prostředky 

č. 04 – 2013 Nátěrové hmoty ředitelné vodou 

č. 07 – 2012 Univerzální čisticí prostředky 

č. 08 – 2013 Lepidla a tmely ředitelné vodou 

č. 09 – 2011 Hygienický „tissue“ papír 

č. 10 – 2011 Kopírovací a grafický papír 

č. 12 – 2011 Aglomerované materiály na bázi dřeva a výrobky z nich 

č. 18 – 2011 Textilní výrobky 

č. 22 – 2011 Papírové odnosné tašky a nákupní pytle 

č. 23 – 2011 Výrobky nasávané z papíroviny 

č. 24 – 2012 Prostředky dočasné protikorozní ochrany k přímému nanášení  

č. 29 – 2012 Trubky, tvarovky a potrubní systémy polyolefinů 

č. 30 – 2011 Lepenka a karton ze sběrového papíru a výrobky z nich 

č. 31 – 2011 Zdrsňující posypové materiály z lehkého kameniva pro zimní údržbu 

pozemních komunikací  

č. 32 – 2012 Adsorbenty 

č. 36 – 2011 Osobní počítače 

č. 37 – 2011 Přenosné počítače 

č. 41 – 2011 Kovový nábytek 

č. 42 – 2013 Služby v kempech 

č. 43 – 2013 Turistické ubytovací služby 

č. 49 – 2012 Psací a kreslící potřeby 
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č. 54 – 2013 Tepelná čerpadla 

č. 56 – 2011 Mulčovací materiály ze sběrového papíru 

č. 60 – 2012 Kancelářské a administrativní služby 

č. 62 – 2011 Kotle a interiérová topidla na spalování biomasy 

č. 63 – 2010 Textilní podlahové krytiny 

č. 64 – 2010 Dřevěné podlahové krytiny  

č. 65 – 2011 Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění 

č. 66 – 2012 Maziva a oleje 

č. 67 – 2012 Mycí prostředky pro ruční mytí nádobí 

č. 68 – 2012 Mycí prostředky do myček nádobí 

č. 69 – 2012 Tištěný papír 

č. 70 – 2012 Novinový papír 

č. 71 – 2013 Mycí prostředky do automatických myček nádobí používané 

v průmyslu a institucích 

č. 72 – 2013 Prací prostředky používané v průmyslu a institucích 
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Příloha č. 3: Seznam platných produktových kriterií na 

Filipínách 

NELP-GCP 2008032  Motorové automobilové oleje 

NELP-GCP 2008021  Autoservisy 

NELP-GCP 20080029 Koupelová mýdla 

NELP-GCP 2006009  Cement 

NELP-GCP 20080024 Počítačové monitory 

NELP-GCP 2006007  Pastelky 

NELP-GCP 20080022 Stolní počítače 

NELP-GCP 20070011 Elektronické předřadníky 

NELP-GCP 20080028 Faxové přístroje 

NELP-GCP 2013034  Provozovny stravovacích služeb 

NELP-GCP 20070010 Zářivky 

NELP-GCP 20080030 Šampóny na vlasy 

NELP-GCP PRP 2009002  Indukční lampy a svítidla 

NELP-GCP PRP2008001  Organický výplňový materiál 

NELP-GCP 2008019  Inkoustové náplně 

NELP-GCP 20080023 Přenosné počítače 

NELP-GCP 20080031 Kapalné prostředky na mytí nádobí 

NELP-GCP 2008014  Dezinfekční roztoky 

NELP-GCP 20080027 Multifunkční tiskárenská zařízení 

NELP-GCP 2007012  Barvy na olejové bázi 

NELP-GCP 2008017  Papírové obálky 

NELP-GCP 2008018  Lepenka 
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NELP-GCP 2008015  Psací pera 

NELP-GCP 2008016  Tužky 

NELP-GCP 20080026 Kopírky 

NELP-GCP 2003004  Polyethylenové a polypropylenové balící materiály 

NELP-GCP 2006008  Přenosné hasicí přístroje obsahující oxid uhličitý  

NELP-GCP 20080025 Tiskárny 

NELP-GCP 2004006  Psací papír 

NELP-GCP 2008033  Syntetické prací prostředky 

NELP-GCP 2002002  Produkty z „tissue“ papíru 

NELP-GCP  2008023  Kazety do toneru 

NELP-GCP2007013  Barvy na vodní bázi 

NELP-GCP2003003  Zinko-uhlíkové a zinko-alkalické manganovo-uhličité 

baterie 

NELP-GCP PRP 2010003  Keramické dlaždice 

NELP-GCP PRP 2010004  Organické dezinfekční roztoky 

NELP-GCP PRP 2011005 Světelné diody LED 

NELP-GCP PRP 2011006 Opticko-cementové desky 
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Příloha č. 4: Vzor žádosti o ochrannou známku EŠV 
 

Národní program označování ekologicky šetrných výrobků 

 
Přihláška 

 
k řízení pro uzavření smlouvy o poskytnutí práva  

k užívání ochranné známky „Ekologicky šetrný výrobek“ 
 

 

 

 

 

 

 

Žádám o (označte, prosím, platnou možnost) 

 poskytnutí práva k užívání ekoznačky 

 prodloužení platnosti licence č. _____________  

Registrační číslo 
přihlášky:  

___________  
(vyplní Agentura) 

v rámci výrobkové kategorie  ____________________________________________________ , 

pro kterou jsou stanovena kritéria hodnocení technickou směrnicí MŽP č.  _______________  

 

Přihlašovatel 

Jméno společnosti:  ___________________________________________________________  

Adresa:  ____________________________________________________________________  

Internetové stránky:  _________________________________________________________  

IČO:  _____________________  Bankovní spojení:  _________________________________  

DIČ:  ____________________  

 

Kontaktní osoba (jméno; adresa; telefon; e-mail):  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 

Statutární orgán (jméno; adresa; telefon; e-mail):  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  
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Přihlašovatel je výrobce, dovozce, jiný subjekt*:  _________________________________  

*) Nehodící škrtněte, případně doplňte. 

 

Jméno firmy a adresa místa výroby*:  __________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

*) Pokud se liší od přihlašovatele.
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Údaje o výrobku 

 
Registrovaný obchodní název a specifikace výrobku (v případě žádosti o prodloužení 

stávající licence uveďte název produktu v licenční smlouvě):  

 ___________________________________________________________________________  

Popište,prosím, typ výrobku:  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 

Číslo výrobku (EAN):  _________________________________________________________  

Odhadovaná roční produkce výrobku (ks)*:  ________________________________________  

Odhad ročních tržeb z prodeje výrobku (v eurech)*:  _________________________________  

*) nepovinný údaj 

 
Ostatní země, ve kterých je tento výrobek vyráběn ve stejné podobě:  ___________________  

 ___________________________________________________________________________  

 
Přihlášení 
 

Je výrobek označen v nějakém jiném programu ekoznačení?*  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

*) Pokud ano, uveďte v jakém a přiložte kopii certifikátu. 

 

Žádáte o snížení výše ročního poplatku z důvodu registrace v systému EMAS nebo 
osvědčení certifikovaného systému environmentálního managementu podle ISO 14 001? 

 ANO*  NE 

*) Pokud ano, přiložte k přihlášce kopii osvědčení. 

 

Žádáte o snížení výše ročního poplatku z důvodu, že jste mikro-, malým nebo středním 
podnikem (ve smyslu doporučení Komise č. 2003/361/ES)?*) 

 ANO*  NE 

*) Pokud ano, uveďte počet zaměstnanců a přiložte k přihlášce doklad (např. kopií 
formuláře Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti pro Finanční úřad). 
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Závazky přihlašovatele 
 
Jako přihlašovatel (statutární zástupce přihlašovatele) o poskytnutí práva k užívání 
ochranné známky „Ekologicky šetrný výrobek“ tímto prohlašuji, že: 
 

1) Předložím dokumentaci prokazující splnění požadavků a kritérií stanovených pro 
příslušnou výrobkovou kategorii technickou směrnicí MŽP. Dokumentace musí být 
přehledně uspořádána a seřazena tak, aby to odpovídalo pořadí požadavků a 
kritérií v technické směrnici MŽP. 

 
2) Přiložím podle potřeby další informace a dokumenty týkající se výrobku, firmy, 

nebo výrobní technologie. Např. kopie certifikátů jiných zahraničních ekoznaček 
nebo dalších ocenění, prospekty, výrobně-technickou dokumentaci. 

 
3) Potvrzuji, že výrobek splňuje ve všech ohledech kritéria pro poskytnutí práva k 

užívání ochranné známky „Ekologicky šetrný výrobek“ a zavazuji se k tomu, že 
okamžitě ohlásím Agentuře jako výkonnému orgánu programu jakékoliv závažné 
změny týkající se plnění kritérií ekoznačení nebo výrobních postupů. 

 
4) Zavazuji se k poskytnutí pravdivých informací Agentuře, na jejichž základě 

se vypočte a hradí registrační poplatek za užívání ochranné známky „Ekologicky 
šetrný výrobek“. 

 
5) Umožním Agentuře nebo jí zmocněnému zástupci provést kontrolu, zda jsou 

plněny podmínky stanovené výše uvedenou technickou směrnicí MŽP a při této 
kontrole budu poskytovat účelnou součinnost. 

 
6) Přebírám zodpovědnost za správné a řádné užívání ochranné známky „Ekologicky 

šetrný výrobek“. 
 
 
Jméno a příjmení přihlašovatele (hůlkovým písmem):  
 
 
Místo a datum:  
 
 
 
 
Podpis přihlašovatele a razítko: ____________________________________ 
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Závazky Agentury (CENIA, česká informační agentura životního prostředí)  
 

1) Agentura se přijetím přihlášky zavazuje, že informace, které jsou obsaženy v této 
přihlášce nebo jejích přílohách využije výhradně jen ke zpracování posudku 
(souhrnné zprávy) o splnění podmínek pro poskytnutí práva k užívání ochranné 
známky „Ekologicky šetrný výrobek“ a neposkytne je žádné třetí osobě. Pokud 
nedojde k uzavření licenční smlouvy, sdělí Agentura důvody výhradně 
přihlašovateli. 

 

2) Agentura potvrdí přijetí přihlášky a tím i zahájení výběrového řízení e-mailem 
na adresu kontaktní osoby. 

 
Seznam příloh 

– Průvodní dopis s formální žádostí o prodloužení výše uvedené smlouvy 

– Písemné prohlášení o shodě přihlašovaného výrobku s požadavky příslušných 
technických a bezpečnostních předpisů a norem (zahraničních, resp. 
harmonizovaných českých), o shodě výrobku s požadavky podle zákona 
č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů a navazujících nařízení vlády. 
(Příloha A) 

– Soupis splněných kritérií s odůvodněním, proč je lze považovat za splněná a 
odkazy na související přílohy 
(Příloha B) 

– Doklady (protokoly, osvědčení, čestné prohlášení) o splnění ekologických kritérií 
a požadavků příslušné technické směrnice MŽP stanovující kritéria pro hodnocení 
výrobků nebo služeb. 
(Přílohy číslované dle příslušných kritérií) 

– Čestné prohlášení o tom, že technologie výroby přihlašovaného výrobku 
neporušuje předpisy na ochranu životního prostředí platné v místě výroby. (pouze 
v případě, že místo výroby se nachází mimo Českou republiku) 
(Příloha C) 

Žadatel může výše uvedenou dokumentaci předložit zároveň i v elektronické podobě (na 
CD-ROM). 

 

 

CENIA, česká informační agentura životního prostředí  

Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10  

IČO: 45249130 

Tel.: +420 267 225 289 

Fax.: +420 271 742 306 

www.cenia.cz 

www.ekoznacka.cz
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Project No.: Receipt No.: 

Product Category No.: Date Received: Received by: 

 

 

Příloha č. 5: Vzor žádosti o ochrannou známku Green Choice 

Philippines  
     (To be filled up by the NELP-GCP Secretariat) 

 
 
 
 

 

AAPPPPLLIICCAATTIIOONN FFOORR LLIICCEENNSSEE TTOO UUSSEE TTHHEE GGRREEEENN CCHHOOIICCEE    

PPHHIILLIIPPPPIINNEESS LLOOGGOO 
(Please read the attached Terms and Conditions before accomplishing this form. This form and all supporting documents must 

be submitted in TRIPLICATE to the Green Choice Secretariat.) 

Confidential when completed 

 
Date:    

 

APPLICANT’S PROFILE 

 

Applicant (Company 
name) 

 

 

Address of Head Office 
 

 

Telephone No. 
 

Fax No. 

 

 
Representative 

Name: 

Position / Designation: 

E-mail Address: 
 
 
 
Type of 
Company 

Manufacturer 

Importer 

Distributor 

Trader 

Industry Classification: 

 
PhP 15M & below 

PhP 15M to 100M PhP 

100M & above 

Number of Employees: 

 

Address of 
Manufacturing Plant 

 

 

 
 
Contact Person 

Name: 
 

Position / Designation: 

Telephone No.:                                   Fax No.: 

E-mail Address: 
 

 

PRODUCT INFORMATION 

Applicable Green 
Choice 
Product Category No. 

 

 

Brand Name 
 

Type / Use Model No. (if applicable) 

 

Brief description of the 
product 
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Expected Annual Sales 
 

Date of Commencement 
of 
Sales (month/year) 
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ADDITIONAL INFORMATION 

Type of Application 
 

New Application 

Renewal 

Date of Issuance of 
Previous Certification     

Re-Application 

Date of Submission of 
Previous Application       

Please indicate if your product is certified with any 
other kind of seal of recognition (e.g., PS Mark, Blue Angel, etc.) 

 
1.       
2.       
3.       
 

 
Please attach a copy of Certification or License of the 

abovementioned Seals. 

Do you have an environment management 
system? 

 
Yes 

Type:    (Please attach a copy of Certification) 

None 

Is there any material that has been provided or will 
be provided that is classified as commercially 
restricted? 

 
Yes      Identified as Supplement Sheet No.    

None 

Volume of Production during the previous year 

ATTACHMENTS 
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The following are the documents submitted verifying the product’s compliance with 
applicable laws or regulations stipulated in the certification criteria. 
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In the event the license is granted, we hereby agree to abide by all Terms and 
Conditions thereof and all the rules and regulations, including amendments 
thereto, prescribed for its use. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Print Name and Signature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subscribed and sworn to before me this             day of                                 20      , 
affiant exhibiting to me his/her Community Tax Certificate No.   issued at                               
on                                                 . 
 
 
 
 
 
 

Notary Public 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doc. 
No.       Page No.      Book No.     Series of    
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Příloha č. 6: Příklady dobré praxe v ČR 

Příklad propagace EŠV na internetové prezentaci – umístění na úvodní straně. 

Zdroj: [32] 
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Příklad propagace EŠS jako součást webové prezentace – samostatná strana.  Zdroj: 

[33] 
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Příloha č. 7: Příklady dobré praxe na Filipínách 

 

Příklad propagace Green Choice na internetové prezentaci – RICOH Philippines. 

Zdroj: [34] 
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Příloha č. 8: Grafické znázornění vývoje ekoznačení  v čase  v ČR 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Příloha č. 9: Grafické znázornění vývoje ekoznačení v čase na Filipínách 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 


