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Úvod 

Ochrana spotřebitele je v dnešní době jednou z podmínek dobře fungujícího tržního 

hospodářství, což je podporováno různými legislativními předpisy, které mají za úkol chránit 

spotřebitele tam, kde tržní hospodářství selhává. Také zásahy státu zde hrají důležitou roli      

a to např. při stanovení koncepce spotřebitelské politiky, jenž napomáhá k ochraně zdraví       

a bezpečnosti spotřebitelů ke zvyšování efektivity těchto priorit. 

  

Nedílnou součástí problematiky ochrany spotřebitele jsou obchodní značky, na které 

se ve své bakalářské práci zaměřím, neboť právě ony hrají významnou roli nejen pro trh,      

ale i pro informovanost nakupujících. Důvodem je to, že si zákazníci s konkrétními 

obchodními značkami spojují určitou úroveň jakosti, cenu nebo reklamu. Respektive 

obchodní značky spotřebiteli něco garantují a zaručují. Zároveň však musí platit,                 

aby to, co garantují a zaručují, také plnily, což se v některých případech nestává. 

  

Konkrétně se zaměřím  na důležitost účelových značek, které jsou garantem kvality, 

bezpečnosti výrobků, souvisí s ochranou životního prostředí, či označují ekologicky šetrné 

výrobky. Představují pro spotřebitele určitou formu jistoty v  tržním prostředí. Jistota je dána 

tím, že výrobky označené těmito značkami musí plnit požadavky, které jsou dány příslušnými 

orgány. Dále takto označené výrobky podléhají kontrole a v některých případech i regulaci. 

Nedodržení požadavků může pro výrobce znamenat sankce, pokuty, zákaz distribuce a někdy 

také zákaz výroby. 

 

 V teoretické části vymezím základní definice a popíšu současnou situaci v oblasti 

udělování obchodních značek pro spotřebitele a trh. Součástí teoretické části je charakteristika 

významu obchodních značek pro spotřebitele a trh z několika pohledů (z pohledu ochrany 

spotřebitele, psychologie, marketingu a z pohledu globálního). Uvedu také, co znamená 

klamavé označování zboží a služeb a povinnosti prodávajících při označování výrobků. 

 V praktické části pomocí marketingového výzkumu a teoretických poznatků analyzuji 

konkrétní značku, popíšu funkce a význam této konkrétní značky. Zjistím, jakým směrem     

se značka ubírá a čím je výjimečná. Na základě SWOT analýzy stanovím konkurenční 

výhody a možné překážky pro uplatnění této značky na trhu tak, aby byla ochrana spotřebitele 

touto značkou lépe garantována a dostatečná.  
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1 Teoretické východiska 

1. 1 Základní definice   

 

 Definování obchodní  značky 

 Značka je jméno, název, znak, výtvarný projev nebo kombinace předchozích prvků. 

Jejím smyslem je odlišení zboží nebo služeb jednoho prodejce nebo skupiny prodejců           

od zboží nebo služeb jednoho prodejce nebo skupiny prodejců od zboží nebo služeb 

konkurenčních prodejců.1  

  

 Spotřebitel 

Spotřebitelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky    

nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání.2 

 

 Prodávající 

 Za prodávajícího považujeme podnikatele, který spotřebiteli prodává výrobky       

nebo poskytuje služby.3 

 

 Výrobek 

 Za výrobek je považována jakákoliv věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak 

získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování a je určena k nabídce spotřebiteli.4 

 

 Služby věcné 

 Jakákoliv podnikatelská činnost, která je určena k nabídce spotřebiteli a která souvisí 

s konkrétními movitými věcmi (opravy, údržba, nákladní doprava apod.)5 

 

                                                 
1 VELČOVSKÁ, Š., MARHOUNOVÁ, M. Marketingové pojetí značky. 1. vydání. Ostrava: Ediční středisko 
VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0934-6. Str. 10. 
2 KLABUSAYOVÁ, N. Principy a trendy ochrany spotřebitele. 1. vydání. Ostrava: TYPODESING, s. r. o., 
České Budějovice, 2005. ISBN 80-248-0913-3. Str. 36. 
3 KLABUSAYOVÁ, N. Principy a trendy ochrany spotřebitele. 1. vydání. Ostrava: TYPODESING, s. r. o., 
České Budějovice, 2005. ISBN 80-248-0913-3. Str. 36. 
4KLABUSAYOVÁ, N. Principy a trendy ochrany spotřebitele. 1. vydání. Ostrava: TYPODESING, s. r. o., 
České Budějovice, 2005. ISBN 80-248-0913-3. Str. 37. 
5KLABUSAYOVÁ, N. Principy a trendy ochrany spotřebitele. 1. vydání. Ostrava: TYPODESING, s. r. o., 
České Budějovice, 2005. ISBN 80-248-0913-3. Str. 38. 
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 Služby osobní 

 Jakákoliv podnikatelská činnost, která je určena k nabídce spotřebiteli                          

a která se bezprostředně týká člověka (kadeřnictví, restaurace, masáže, sauna, apod.)6 

 

Výrobce 

 Podnikatel, který zhotovil výrobek anebo jeho součást nebo poskytl služby,           

které vytěžil prvotní surovinu nebo ji dále zpracoval, anebo který se za výrobce označil.7 

1. 2 Funkce obchodních značek  

Obchodní značky pomáhají vytvářet preference u spotřebitele, získávat nové 

spotřebitele a udržet si stávající spotřebitele. V souvislosti s těmito fakty obchodní značky 

plní hned několik funkcí, které se vzájemně prolínají a doplňují.  Mezi takové funkce patří: 

 

• funkce identifikační - tato funkce umožňuje spotřebiteli lepší orientaci v produktech, 

• funkce ochranná - značka může chránit jedinečné vlastnosti produktu, 

• funkce propagační - vytváří možnosti získat spotřebitele, je určitým prvkem 

propagace, 

• funkce diversifikační - značka může říci jaká je jakost a cenová úroveň produktů,    

což pomáhá ve ztotožnění se zákazníků s určitou značkou nebo skupinou značek, 

• funkce nositele hodnoty - značka je součástí aktiv firmy, která navíc pomáhá            

při budování firemní image, 

• funkce nositele tradice a záruky kvality produktu - může být jistotou kvality, pomáhá 

vytvářet důvěru k produktu a podniku, 

• funkce tvůrce image spotřebitele - se značkou může být spojena určitá prestiž, image, 

styl života a podobný žebříček hodnot, 

• funkce úspory času - zkracuje rozhodovací proces, 

• funkce sortimentní - pomáhá při segmentaci (vytváření na trhu skupin spotřebitelů,  

na základě jejich tendencí a konzumního chování), 

• funkce cenová - spotřebitelé si  konkrétní značku spojují s konkrétní cenou, 

                                                 
6 KLABUSAYOVÁ, N. Principy a trendy ochrany spotřebitele. 1. vydání. Ostrava: TYPODESING, s. r. o., 
České Budějovice, 2005. ISBN 80-248-0913-3. Str. 38. 
7KLABUSAYOVÁ, N. Principy a trendy ochrany spotřebitele. 1. vydání. Ostrava: TYPODESING, s. r. o., 
České Budějovice, 2005. ISBN 80-248-0913-3. Str. 37. 
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• funkce inovační - znamená obnovování sortimentu.8 

1. 3 Účelové značky 

Účelové značky jsou grafické symboly, které se vyskytují buď na obalu produktu   

nebo na produktu samotném, případně v doprovodných informačních materiálech. Informují  

o vybraných parametrech produktu či jeho užití.9 Za účelové značky jsou považovány také 

piktogramy a symboly, které zobrazují způsob zacházení s produktem (způsob žehlení, praní, 

čištění apod.). 

 

1. 3. 1 Konkrétní dělení účelových značek 

 Účelových značek se vyskytuje celá řada, která je neustále rozšiřována o značky nové.  

Vztahují se zejména k bezpečnosti, kvalitě, ekologičnosti výrobků, atd. Pro lepší orientaci    

se účelové značky rozdělují podle několika hledisek do těchto skupin: 

 

A. Z hlediska závaznosti 

• povinné - ty vyplývají ze zákona (např. označení CE u některých výrobků), 

• dobrovolné - jsou dány dobrovolností, ale v případě, že se výrobce rozhodne            

pro označování svých výrobků těmito značkami, musí splňovat odpovídající 

požadavky (BIO, Czech Made,…) 

 

B. Z hlediska obsahu 

• značky garantující kvalitu (např. Czech Made, Zaručená kvalita, Klasa), 

• značky garantující bezpečnost (ČSN, CE, ESČ), 

• ekoznačky (Ekologicky šetrný výrobek, BIO), 

• neekoznačky - značky, které souvisejí s ochranou životního prostředí (Zelený bod, 

Tříšipkový symbol), 

 

 

 

                                                 
8 VELČOVSKÁ, Š., MARHOUNOVÁ, M. Marketingové pojetí značky. 1. vydání. Ostrava: Ediční středisko 
VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0934-6. Str. 11. 
9 VELČOVSKÁ, Š., MARHOUNOVÁ, M. Marketingové pojetí značky. 1. vydání. Ostrava: Ediční středisko 
VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0934-6. Str. 11. 
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C. Z hlediska rozsahu 

• komplexní - souvisí se všemi vlastnostmi výrobku (např. Czech Made, Zaručená 

kvalita), 

• speciální - jsou dokladem ověření jedné nebo více vlastností výrobku (např. ČSN, 

BIO, ESČ).10 

1. 3. 2 Piktogramy uvedené na textilních výrobcích 

Informace o kvalitě nabízených výrobků podávají piktogramy uvedené na textilních 

výrobcích. Jde o jednoduché grafické symboly, pomocí kterých se prodejce, ale i konečný 

spotřebitel dozví, že jimi kupovaný výrobek je zdravotně nezávadný, stálobarevný po praní, 

chemickém čištění, na světle i ve slané vodě, a že po praní se jeho rozměry nezmění. 

 Piktogramy vytváří SOTEX (Sdružení pro označování textilu, oděvů a kožedělných 

výrobků) na základě mezinárodního sdružení pro označování textilu, oděvů a kožedělných 

výrobků (GINETEX), jež je majitelem ochranné známky symbolů údržby.  

Piktogramy se člení do tří skupin (viz. Příloha číslo 2): 

• zdravotní nezávadnost,  

• užitné vlastnosti, 

• účel použití. 

Piktogramy zdravotní nezávadnosti deklarují plnění požadavků, které vyplývají          

ze zákona, při zohlednění přísnějších limitů pro výrobky určené pro děti do tří let.  

Piktogramy, které představují užitné vlastnosti, postihují parametry,                       

které jsou nejčastější příčinou reklamací a pro spotřebitele jsou nejpodstatnější,               

jelikož se na výrobku zřetelně projeví. Nejčastější problémy jsou se zapouštěním barev, 

změnou rozměrů a ostatními mechanickými vlastnostmi jako jsou oděry nebo praskání ve švu. 

Skupina piktogramů charakterizující účel použití zahrnuje z hlediska spotřebitele dvě 

velké skupiny výrobků (bytové textilie a oděvy).  

Existují piktogramy, které zobrazují jak textilie, oděvy a kožedělné výrobky ošetřovat. 

Symboly pro ošetřování se vztahují ke způsobu praní, žehlení, bělení, sušení v sušičkách         

a čištění (viz Příloha číslo 1). 

 K ochraně spotřebitele přispívá vytvoření pravidel pro správně používání výše 

uvedených  symbolů ošetřování. Tato pravidla vydávají společně Český normalizační institut 

                                                 
10 VELČOVSKÁ, Š., MARHOUNOVÁ, M. Marketingové pojetí značky. 1. vydání. Ostrava: Ediční středisko 
VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0934-6. Str. 41. 
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(národní normalizační organizace) a SOTEX jako zemská organizace GINETEX na základě 

ustanovení přílohy B ČSN EN ISO 3758 (80 0005) Textilie. Symboly pro ošetřování. 

 Pomocí symbolů ošetřování výrobce/dodavatel doporučuje svým zákazníkům 

parametry postupů ošetřování textilních výrobků, tak aby nedošlo k poškození textilního 

výrobku nebo k jeho znehodnocení změnou vzhledu, barevného odstínu nebo rozměrů. 

 Zákon č. 36/2008 Sb., o ochraně spotřebitele ukládá prodávajícímu povinnost 

informovat, mimo jiné o způsobu použití a údržby výrobku. Nesprávné informace sdělované 

používáním symbolů ošetřování jsou považovány za klamání spotřebitele. 

 K označování výrobků musí být používány symboly tvarově a obsahově shodné   

s ČSN EN ISO 3758 a musí být čitelné po celou dobu životnosti výrobku. Umístění a použití 

symbolů na výrobku nebo na etiketě musí být v souladu s požadavky ČSN EN ISO 3758. 

 Podle této normy se symboly ošetřování uvádí v pořadí praní, bělení, sušení, žehlení   

a profesionální ošetřování textilií.  

1. 4 Význam obchodních značek z různých úhlů pohledů 

1. 4. 1 Význam obchodních značek pro spotřebitele a trh z pohledu ochrany spotřebitele 

Značky pomáhají spotřebiteli vyznat se na trhu a ovlivňují spotřební chování 

spotřebitelů, pomáhají spotřebiteli vyhnout se těm výrobkům, které by mohly ohrozit         

jeho život, zdraví, či by mohly způsobit vážné škody. Proto existují regulované značky,            

které uplatňují státní orgány. Regulované značky chrání spotřebitele tím, že předmětem jejich 

regulace jsou zejména technické parametry výrobků, ale upravují i postupy jejich výroby, 

značení, požadavky na kontrolu či zkoušení.  

 Za nedodržení požadavků jsou výrobci sankciovány, např. pokutami, zákazem 

distribuce nebo zákazem výroby. Z pohledu ochrany spotřebitele a trhu by měli výrobci 

dodržovat a znát tyto legislativní předpisy: 

• Zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem, 

• Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobku, 

• Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, 

• Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, 

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, 

• Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, 

• Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, 

• Zákon č.36/2008 Sb., o ochraně spotřebitele. 
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Výrobce nesmí uvádět v souvislosti se svým výrobkem určitou značku bez toho, aniž     

by měl  příslušné oprávnění či certifikát a splňoval tím podmínky související s použitím určité 

značky. Tady by šlo samozřejmě o nekalou soutěž a klamání spotřebitele, které jsou 

kompenzovány  sankcemi, jež plynou z porušení výše uvedené legislativy. 

  

Značky jsou významným nositelem informací. Ze značek jsou pro ochranu 

spotřebitele určitě nejvýznamnějším nositelem informací  účelové značky. Účelové značky 

poskytují informace, které se vztahují k bezpečnosti, kvalitě a ekologičnosti. Tyto citlivé 

oblasti, v případě zneužití, mohou mít na spotřebitele katastrofální dopady. Aby nedošlo       

ke zneužití značek, je důležitá regulace ze strany státních orgánů, které jak je vidět, se snaží 

svými zákonnými regulacemi spotřebitele a trh chránit. 

1. 4. 2 Význam obchodních značek pro spotřebitele a trh z pohledu marketingu 

Značky jsou velkým přínosem pro marketingové rozhodování a marketingovou 

komunikaci. Značky jsou důležitou a nezbytnou součástí marketingové komunikace                

a marketingového mixu. Z pohledu marketingového mixu bývají zdůrazňovány většinou její 

vnější znaky. Vnějšími znaky se rozumí jméno, název, výtvarný projev odlišující zboží       

nebo služby v rámci konkurenční nabídky. 

 Samozřejmě, že značky neznázorňují jenom jméno, název nebo výtvarný projev, mají 

také znázornit prospěšnost výrobku. Prospěšnost se nehodnotí pouze z pohledu spotřebitele, 

ale také z pohledu firmy, protože značka může přinášet firmě konkurenční výhodu.             

Pro spotřebitele je prospěšnost dána kombinací nejrůznějších prospěšností: 

• hodnotou - např. když výrobek má vyšší kvalitu, ale za nižší cenu, 

• výhodností - ta je dána dobrou dostupností a snadným rozpoznáním značky, 

• jistotou - jež je dána spolehlivostí výrobku s danou značkou a důvěrou k dané značce, 

• spokojeností spotřebitele. 

 

Z pohledu marketingu je značka součástí produktu. Každý produkt můžeme vnímat 

jako produkt totální, který se skládá ze tří vrstev: 

• jádro produktu (první vrstva) -vyjadřuje to konkrétní, co je důvodem, že si zákazník 

produkt koupí, 

• vnímatelný produkt (druhá vrstva) - je tvořen 5 atributy (obal, kvalita, značka, design 

a styl), 
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• rozšířený produkt (třetí vrstva) - zahrnuje dodatečné služby (záruky, servisní, dodací 

či platební podmínky). 

 

Značka je z pohledu marketingu rovněž chápána jako produkt, proto se může hovořit  

o koncepci totální značky, která je tvořena ze 4 vrstev: 

• funkce značky (první vrstva) - kterou má značka plnit (propagační, ochranná, apod.), 

• základní atributy značky (druhá vrstva) - logo, tvar, barva, znělka, apod., 

• garance značky (třetí vrstva) - souvisí s bezpečností, kvalitou, spolehlivostí, 

• image značky (čtvrtá vrstva). 

1. 4. 3 Význam obchodních značek pro spotřebitele a trh z pohledu psychologie 

Samozřejmě, že vnímání značek spotřebitelem souvisí s jeho psychickým stavem, 

respektive s jeho postoji, očekáváním a stimuly. Stimuly jsou právě ovlivněny kvalitou, cenou 

nebo dostupností. Na psychický stav spotřebitele má velký vliv rodina, příslušnost  k sociální 

třídě, časový tlak nebo finanční situace. 

 Proč vůbec spotřebitelé nakupují zboží s určitou značkou? Proč spotřebitelé koupí 

produkt s tou značkou a ne produkt s jinou značkou? Odpovědi k těmto otázkám jsou závislé 

právě na rozhodnutí spotřebitele a na motivaci, která je k tomuto rozhodnutí vedla. 

Spotřebitelé se vesměs rozhodují zda vůbec produkt s určitou značkou koupí, kde a v jakém 

množství. 

 

 Fakt, že se spotřebitel rozhoduje, způsobuje, že spotřebitel může mít problém s tím, 

jak se rozhodnout. S vyřešením tohoto problému pomůžou spotřebiteli informace na základě 

kterých může vyhodnocovat různé varianty díky kterým se rozhodne pro určitý nákup. 

 Při rozhodování hrají roli psychologické mechanismy. Ty jsou představovány 

duševními vlastnosti, životním zkušenostmi, vědomostmi, postoji, míněním i vlivem 

sociálního okolí. 

 Mezi duševní vlastnosti patří vnímání, pozornost a paměť. Tyto duševní vlastnosti 

ovlivňují konkrétní projev nákupního chování. Jsou vrozené, ale dají se v určité míře ovlivnit. 

Na spotřebitele v tomto smyslu působí určitě nejvíce marketingová komunikace. Životní 

zkušenosti a vědomosti jsou rovněž pomocníkem při rozhodování o nákupu.  

 Když spotřebitel něco nakoupí, tak většinou nakupuje produkt s určitým očekáváním, 

tady se vychází z jednotlivých druhů nákupu: 
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• extenzivní nákup - spotřebitel není předem rozhodnut o nákupu, proto klade důraz    

na informace, které mu při rozhodování pomáhají (automobil, počítač, mp4 

přehrávač), 

• impulsivní nákup - jedná se o drobné a ne příliš drahé produkty, které si spotřebitel 

koupí, protože má na určitý produkt momentálně náladu (fornetti, hamburger), 

• limitovaný nákup - tady vycházíme z obecných zkušeností, rozhoduje tady například 

morální aspekt, šetrnost vůči životnímu prostředí, nebo například heslo: ,,Čím dražší, 

tím lepší“ (úsporná žárovka), 

• zvyklostní nákup - tyto produkty nakupujeme pravidelně, jde o návykové chování, 

nedochází tady k rozhodování (potraviny).11 

 

Rozhodnutí o nákupu bezesporu ovlivňuje místo prodeje. Příjemné a přívětivé 

prostředí může u spotřebitele vyvolat příjemné a pozitivní emoce, díky kterým se spotřebitel 

rozhodne produkt koupit. Vliv má zejména design prostředí, výběr barev, osvětlení                 

a přehledné řešení prostoru. 

 

V dnešní technologické době se nesmí zapomínat na vliv internetového nakupování. 

Jde o marketingovou komunikaci v hypermediálním prostředí, kdy spotřebitelé mohou      

přes internet produkty nejenom objednávat, ale mohou si také produkty vybírat. Výběr je      

ale přesto ovlivněn výše uvedenými faktory. Rozdíl je však v tom, že spotřebitele neovlivňuje             

při rozhodování příjemné a přívětivé prostředí nákupních prostor, ale způsob jakým jsou 

zpracovány internetové stránky. 

1. 4. 4 Význam obchodních značek pro spotřebitele a trh z pohledu globálního 

V dnešní době se po celém světě rozšiřují značky globální, které jsou častokrát 

označovány jako značky moderní. Máme čtyři základní odlišně typy globálních značek: 

• ,,Master brands“ - Tyto značky přitahují spotřebitele hlavně proto, že jejich povaha   

je universální pro všechny spotřebitele. Takové značky kladou důraz na důvěru               

a inovace, akceptaci a identifikaci se s nimi. Hlavním problémem je najít způsob,      

jak získat pro tyto značky další generace. Také musí překonat fakt, že ne vždy chce 

být spotřebitel součástí globálního světa. K těmto značkám patří Adidas, Nokia, Pepsi, 

atd. 

                                                 
11 VYSEKALOVÁ, J. Psychologie spotřebitele. 1. vydání. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0393-9. Str. 52. 
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• ,,Prestige brands“ - Jsou to značky jejichž atraktivnost je postavena na určitých 

specifikách. Takové značky například lpí na kvalitě, designu, luxusu apod.               

Což je kompenzováno jejich cenou, respektive ne každý si může dovolit mít šaty                  

od Versacceho nebo auto značky Porsche. 

• ,,Super brands“ - Zpravidla se jedná o mezinárodní značky, které nestojí o to být 

součástí homogenizovaného publika, ale zároveň nechtějí úplně ztratit globální nádech 

např. Wilkinson. 

• ,,Glocal brands“ - Překládají se jako globálně-lokální značky, prodávají                     

se v globálním měřítku, ale uplatňují se i lokálně jako např. Nivea, Milka. 

• ,, Tribal brands“ - Říká se jim kmenové značky a jsou určeny především mladým, 

módně orientovaným západním a asijským spotřebitelům.12 

1. 5 Klamavé označování zboží a služeb 

Za klamavé označení se považuje označení, jež je způsobilé vyvolat v obchodním 

styku mylnou domněnku, že jím označené zboží nebo služby: 

• pocházejí z určitého státu, určité oblasti či místa nebo od určitého výrobce, 

• vykazují zvláštní charakteristické znaky nebo zvláštní jakost, 

• vyvolávají mylnou domněnku o povaze zboží či služeb,  

• apod. 

 

Klamavý však není údaj, který se v obchodním styku již všeobecně vžil jako údaj 

sloužící k označování druhu nebo jakosti zboží, ledaže by k němu byl připojen dodatek 

způsobilý klamat o původu, jako například ,,pravý“, ,,původní“ apod. Sem lze zařadit 

,,tureckou kávu“, ,,frankfurtskou kávu“, ,,pekingské maso“, které nabízí větší množství 

restaurací, aniž by mohl být spotřebitel takovým označením oklamán. Ovšem klamavým 

označením je např. ,,pravé americké“, když výrobek není z Ameriky nebo ,,pravá 

Luhačovická“ z nepovolené pálírny, a další. Pro posouzení klamavosti není rozhodné,         

zda klamavé označení je umístěno na zboží samém nebo na jeho obalu, v ceníku, katalogu     

či jiné obchodní písemnosti.13 

 

                                                 
12 VYSEKALOVÁ, J. Psychologie spotřebitele. 1. vydání. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0393-9. Str. 99. 
13 ZDRAŽIL, M. O ochraně spotřebitele. 1. vydání. Praha: Linde, 2000. ISBN 80-7201-240-01. Str. 54. 
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1. 6 Povinnost prodávajícího při označení prodávaných výrobků 

Podle Zákona č. 36/2008 Sb., o ochraně spotřebitele má prodávající povinnost 

viditelně a srozumitelně označit výrobky: 

• názvem výrobku, 

• označením výrobce nebo dovozce, popř. dodavatele, 

• údaji o hmotnosti, množství nebo velikosti, popř. rozměru, 

• dalšími údaji dle povahy výrobku potřebnými k jeho identifikaci a užití, 

• údaji o materiálech použitých v jejich hlavních částech. 

 

Jde-li o potraviny potom se uvádí datum minimální trvanlivosti, popřípadě údaj o datu 

použitelnosti. Jedná-li se o potravinářské výrobky podléhající rychlé zkáze ve smyslu 

zvláštního zákona. 

Prodávané výrobky musí být označeny přímo na výrobku a nelze-li tak učinit, musí   

tak prodávající učinit jiným vhodným způsobem. Například při prodeji ovoce není vždy 

technicky možné označovat každý jednotlivý kus, a proto je označení obvykle umisťováno    

na obalu (přepravce) či nad prodejním zařízením. Není-li možné nebo účelné prodávané 

výrobky vzhledem k jejich povaze ani takto označit, je prodávající povinen tyto údaje           

na požádání spotřebiteli sdělit. Tento postup se používá např. při prodeji širokého sortimentu 

spojovacích materiálů tzv. ,,na váhu“, kdy by nebylo účelné označovat každý rozměr hřebíků 

či vrutů a požadovaný údaj sdělí prodávající spotřebiteli v případě jeho poptávky.14 

1. 7 Záruční doba u potravin 

Podle Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., je záruční doba potravin 8 dní. Záruční 

doby začínají běžet od převzetí věci kupujícím. Záruční doba může být zkrácena                    

či prodloužena, na základě uplynutí lhůty k použití, která je vyznačena na prodávané věci, 

jejím obalu nebo na návodu v souladu se Zákonem č. 110/1997 Sb. o potravinách                    

a tabákových výrobcích. Takovéto zboží může být reklamováno kdykoliv v záruční době.  

V případě věcí, které se rychle kazí musí spotřebitel uplatnit právo z odpovědnosti     

za vady nejdéle v den následujícím po koupi, protože na toto zboží se nevztahuje záruka 

                                                 
14ZDRAŽIL,  M. O ochraně spotřebitele. 1. vydání. Praha: Linde, 2000. ISBN 80-7201-240-01. Str. 44 
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Podle zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích však existují dvě 

data , která upravují lhůtu k použití věci: 

• datum použitelnosti – toto datum ukončuje dobu, po kterou  potravina podléhající 

rychle zkáze zachovává své specifické vlastnosti a splňuje požadavky na zdravotní 

nezávadnost. Po uplynutí této doby nesmí být potravina uváděna do oběhu, 

• datum minimální trvanlivosti – označuje poslední den, kdy při dodržení skladovacích 

podmínek, si tato potravina zachovává své specifické vlastnosti a splňuje požadavky 

na zdravotní nezávadnost. Po tomto datu může být potravina uvedena do oběhu pouze, 

pokud je zdravotně nezávadná a je řádně označena.15 

2 Současná situace v oblasti udělování obchodních značek pro spotřebitele a 
trh 

Aby mohl výrobce používat konkrétní obchodní značku musí splňovat určité 

požadavky. Tyto požadavky pak musí nejenom splňovat, ale také dodržovat, aby byl             

co nejvíce ochráněn právě spotřebitel. Na plnění požadavků dohlíží odpovídající státní           

a nestátní instituce a organizace (viz. Příloha číslo 5). Pro snadnější orientaci v oblasti 

udělování obchodních značek jsem vybrala účelové značky, které jsou spojovány 

s bezpečností, kvalitou, ekologičností a  se kterými se spotřebitelé nejčastěji setkávají.  

2. 1 Značky garantující kvalitu 

Mají přispět k lepší orientaci zákazníků v oblasti kvality výrobků. Jejich přidělování    

vyplývá z dobrovolného rozhodnutí jednotlivých výrobců, kteří ovšem musí splňovat určité 

požadavky. Výrobci tyto značky preferují, protože ví, že spotřebitel je nejspokojenější,      

když nakoupí výrobky bez vad, tzn. kvalitní. V životě tomu však tak vždycky není,       

protože   na trhu se vyskytuje spousta nekvalitních výrobků. To vyplývá zejména ze snahy 

prodávajících prodat i výrobky nekvalitní, samozřejmě za účelem vydělat. Právě značky 

garantující kvalitu toto mají změnit. Jedná se zejména o tyto značky: 

2. 1. 1 ,,Czech Made“ 

Díky této značce se může spotřebitel dozvědět, že výrobek splňuje obecně závazné 

předpisy, které jsou minimálně srovnatelné s kvalitou obdobných produktů na 

                                                 
15 PELIKÁN, TOMÁŠ. Záruční doba u potravin [online]. 2008 [cit. 18. března 2008] dostupné na 
www.spotrebitel.cz 
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českém trhu. Výrobek musí být vyroben výrobcem, který je registrovaný v České republice, 

musí jít navíc o výrobek běžně dostupný na českém trhu. Značka se propůjčuje na dva roky 

Sdružením pro cenu za jakost ČR, s možností prodloužení její platnosti a je zařazena do 

programu Česká kvalita. 

Při udělování této značky není ohled na životní prostředí rozhodující. Na výrobcích 

takto označených je pozitivní, že vznikly z větší části z tuzemských materiálů,                     

což je  pro přírodu obvykle lepší, než když jde o věci dovážené.  

 

Nejde tedy v žádném případě o ,,ekoznačku“ (ekoznačka je symbol, který informuje 

zákazníka o tom, že výrobek, který se mu nabízí, je relativně neškodný, či lépe řečeno 

šetrnější  k životnímu prostředí než jiné obdobné výrobky). 

2. 1. 2 ,,Klasa“ 

Značka ,,Klasa“ je udělována Ministerstvem zemědělství ČR domácím 

potravinářským nebo zemědělským produktům, které jsou nadstandardně 

kvalitní a bezpečné.  

  Jde o národní značku kvality, která slouží spotřebitelům                   

a odběratelům k lepší orientaci při identifikaci produktů a prezentaci jejich kvality 

v porovnání s konkurenčními potravinami. Toto prestižní ocenění uděluje kvalitním 

potravinářským a zemědělským výrobkům ministr zemědělství už od roku 2003. Značka je 

propůjčována na tři roky. Ocenění národní značkou ,,Klasa“ získalo již 1376 produktů od 206 

českých a moravských výrobců. 

 Tuto značku spravuje od počátku roku 2004 Samostatné oddělení pro marketing 

Státního zemědělského intervenčního fondu. Povědomí o značce je podporováno reklamní 

kampaní v tisku a televizi. 

2. 1. 3 ,,Zaručená kvalita“ 

Tato značka vznikla jako podpora solidních podnikatelů a ochrany trhu                   

před ,,černými“ dovozy a nekalou konkurencí. ,,Zaručená kvalita“se vztahuje 

k textilnímu, oděvnímu a kožedělnému průmyslu. Takto označené výrobky 

odpovídají platným právním a technickým předpisům. Samozřejmě jsou 

zdravotně nezávadné. Kritériem pro její udělení je splnění požadavků 

stanovených v Zákoně č. 36/2008 Sb., o ochraně spotřebitele a související vyhlášky 

Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, českých technických norem a technických norem 
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podnikových.16 Správcem této značky je Sdružení pro označování textilu, oděvů                     

a kožedělných výrobků. 

,,Zaručená kvalita“ je potvrzením, že symboly pro ošetřování výrobku,                       

jež jsou na výrobku označeny, jsou správné. 

2. 1. 4 ,,Značka kvality pro plynárenství“ 

Užívání značky je povoleno pouze na základě vydaného certifikátu 

(součástí je i licence k užívání značky) a provedené registrace. Po dobu 

platnosti certifikátu o registraci jsou výrobky uvedeny v registru           

GAS s. r. o. a platnost je uvedena na každém certifikátu. Nesprávné použití či zneužití může 

vést k odebrání certifikátu a zrušení licence.  

Prováděcí dozor vykonává ,,COVO“ (Certifikační a registrační orgán výrobků             

a organizací GAS s.r.o.) na  základě požadavků ČSN EN 45011, jehož účelem je zajistit,     

aby certifikované a registrované výrobky splňovaly předpisy, na jejímž základě byl certifikát 

vydán. Tato značka byla přijata do programu Česká kvalita, což znamená, že držitel 

certifikátu je po dobu platnosti certifikátu oprávněn používat společnou značku ,,Česká 

kvalita“.  

2. 1. 5 ,,Program česká kvalita“ 

Tento program, který byl přijat vládou v rámci Národní politiky 

podpory jakosti, se zaměřil na podporu prodeje kvalitních výrobků    

a služeb. Jeho cílem je zviditelnit důvěryhodné a nezávislé značky 

kvality, které jsou založené na objektivním ověřování kvality 

produktů. Tyto značky jsou ověřovány a garantovány třetí stranou, aby se mohly vyloučit 

značky bez vypovídací schopnosti, které jsou jako informace pro spotřebitele zavádějící  

Tato značka je pro spotřebitele jakýmsi orientačním ukazatelem, který potvrzuje 

důvěryhodnost dané značky. Značku totiž mají právo používat jiné značky spolu se svým 

logem. 

 Program podpory prodeje kvalitních výrobků a poskytování kvalitních služeb přijala 

vláda České republiky svým usnesením č. 685 ze dne 26. června 2002. Tady neexistuje jediná 

podporovaná značka kvality, ale je vytvořen program, kdy nejrůznější značky kvality splňují 

jednu zásadní podmínku, že základní kvalitativní ukazatele ověřuje třetí, nezávislá strana. 

                                                 
16 KLABUSAYOVÁ, N. Principy a trendy ochrany spotřebitele. 1. vydání. Ostrava: TYPODESING, s. r. o., 
České Budějovice, 2005. ISBN 80-248-0913-3. Str. 118. 
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Také je ověřována způsobilost k dlouhodobému dodržování stability procesů a tím i kvality 

produktů výrobců či poskytovatelů služeb. 

 Držitelé značek kvality přijatých do Programu Česká kvalita mají povinnost používat 

spolu se svou značkou kvality i logo Programu Česká kvalita, které se tak stává                   

pro spotřebitele orientačním symbolem a potvrzením důvěryhodnosti dané značky.  

2. 2 Značky garantující bezpečnost 

Spotřebitel nechce pouze výrobek kvalitní, stejně tak mu záleží, aby byl výrobek 

bezpečný. Bezpečnost a jakost by se neměly vylučovat. Ovšem značky garantující bezpečnost 

jsou převážně zaměřeny na to, aby výrobek splňoval technické a hygienické požadavky.      

Což neznamená, že výrobek označený značkou garantující bezpečnost, nemůže být kvalitní. 

Oblast těchto značek je v současnosti upravena regulacemi na požadavky bezpečnosti,        

které vycházejí z právních předpisů. Bezpečnost výrobků garantují tyto značky: 

 

2. 2. 1 ,,Značka shody Evropské unie“ 

Výrobek označený touto značkou vyhovuje bezpečnostním požadavkům 

stanovených příslušnými směrnicemi Evropské unie. Nejde o značku kvality. 

Takovýto výrobek podstoupil všechny náležité postupy k posouzení shody    

a bylo k němu vydáno prohlášení o shodě v podobě předepsané směrnice Evropské unie.17 

Důležité je  uvědomit si, že tato značka neudává, kde byl výrobek vyroben. Je-li  výrobek 

určen pro trhy Evropské unie, musí být vždy označen značkou CE a značení CCZ nesmí být 

souběžně se značkou CE uvedeno, jak je citováno v Zákoně č. 22/1997Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a o změně některých zákonů. 

V případě, že je výrobek označen touto značkou, musí na něm být značka uvedena 

viditelně, čitelně a nesmazatelně. Označení musí mít daný tvar, mít minimální velikost 5 mm. 

Pokud má výrobek obal a dokumenty, musejí být rovněž touto značkou označeny. 

 

2. 2. 2 ,,Česká značka shody“ 

V případě, že výrobek je v souladu s technickými požadavky platnými na 

území České republiky, může být vydáno prohlášení o shodě. Její 

                                                 
17 VELČOVSKÁ, Š., MARHOUNOVÁ, M. Marketingové pojetí značky. 1. vydání. Ostrava: Ediční středisko 
VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0934-6. Str. 42. 
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provedení a umístění na výrobku jsou stanoveny Nařízením vlády č. 179/1997 Sb.                  

Opět tato značka informuje o bezpečnosti výrobku, nikoli o kvalitě výrobku.          

Vztahuje se k výrobkům, které nejsou určeny pro trhy Evropské unie. Takovýto výrobek musí 

být označen Značkou shody Evropské unie, nikoli Českou značkou shody. Rovněž platí, že 

značka se umísťuje přímo na výrobek, na jeho obal a dokumentaci,nesmí týt menší než 10 

mm. 

2. 2. 3 ,,Značka elektrické bezpečnosti“ 

Tato značka vyjadřuje shodu vlastností označených výrobků s normami          

na elektrickou bezpečnost. Její logo na výrobku znamená, že bylo provedeno 

posouzení výrobků z hlediska norem bezpečnosti a to nezávislou organizací.18 

Tento symbol pro bezpečný výrobek je jeden z nejstarších symbolů na světě. 

Značka je udělována na základě certifikace, kterou provádí Elektrotechnický zkušební ústav,  

který postupuje na základě zavedených evropských direktiv a postupů posuzování shody,     

jež jsou součástí právního řádu České republiky. 

Značka se začala udělovat v roce 1935 jako označení výrobků, jejichž vlastnosti         

se shodovaly s požadavky tehdejších bezpečnostních norem. Její význam se nezměnil          

ani v současnosti, označuje stálou shodu vlastností výrobků s požadavky norem                   

pro elektrickou bezpečnost. 

 Značka ESČ je současně zapsána u Evropské normalizační komise ,,CENELEC“    

jako česká značka shody s normami na elektrickou bezpečnost a je zcela rovnocenná ostatním 

značkám významných světových zkušeben. Lze ji získat prakticky na všechny skupiny 

elektrotechnických výrobků, jejichž zkoušky Elektrotechnický zkušební ústav nabízí. 

2. 3 Ekoznačky (enviromentální značky) 

Tyto značky souvisí s ekologií, a to jak ekologickým zemědělstvím, tak se sníženým 

dopadem na životní prostředí. Co se České republiky týká, existují pouze 2 státem 

garantované ekoznačky spolu s ,,Ekologickou ochrannou známkou Evropské unie“.  

 

2. 3. 1 ,,Ekologicky šetrný výrobek“ 

Spotřebitel má záruku, že v případě nákupu výrobku s touto značkou, minimalizuje 

nepříznivé vlivy na životní prostředí. Tuto značku přiděluje Agentura pro 

                                                 
18 VELČOVSKÁ, Š., MARHOUNOVÁ, M. Marketingové pojetí značky. 1. vydání. Ostrava: Ediční středisko 
VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0934-6. Str. 44. 
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ekologicky šetrné výrobky Českého ekologického ústavu. Ten propůjčuje značku na dva roky 

na základě vyřízení žádosti. K povinnostem tohoto ústavu patří i kontrola dodržování kritérií 

u držitelů této známky. Specifiko spočívá v tom, že značka se může používat buď v zeleném 

nebo černé provedení spolu s identifikačním čísle směrnice, které jsou výrobkům s touto 

značkou přiděleny. 

2. 3. 2 ,,Produkt ekologického zemědělství (BIO)“ 

Tato značka označuje bioprodukty vypěstované ekologickým 

zemědělstvím. Takto označené výrobky musí splňovat kritéria         

pro ekologické zemědělství vydávány Ministerstvem zemědělství. 

Tuto značku uděluje a prověřuje nezávislý inspekční a certifikační 

orgán akreditovaný Českým institutem pro akreditace, o. p. s. . Vydává se zpravidla na jeden 

rok na základě požadavků stanovených Zákonem č. 553/2005 Sb., o ekologickém zemědělství 

a prováděcí vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 53/2001 Sb. 

 Pravé a certifikované biopotraviny jsou označené grafickým znakem ,,Bio“ (případně 

jeho schválenými modifikacemi) s nápisem ,,Produkt ekologického zemědělství“. Tato značka 

zaručuje, že produkty byly kontrolovány na každém kroku od výrobce až ke konečnému 

spotřebiteli. Správně označená biopotravina nese i číslo kontrolní organizace, které získá 

udělením certifikátu ,,KEZ“ pro produkty ekologického zemědělství. 

        V Evropské unii je možno používat celoevropskou značku              

pro biopotraviny, která vznikla v roce 2000, zatím se používá v malém 

rozsahu, neboť nesmí být použita na výrobky, které obsahují suroviny    

ze zemí mimo Evropskou unii. 

2. 3. 3,,Ekologická ochranná známka Evropské unie“ 

Je to evropská ekoznačka známá také pod anglickým názvem ,,Ecoflower“. Princip 

této ekoznačky je podobný jako princip české ekoznačky ,,Ekologicky šetrný 

výrobek“. Značku uděluje European commision DG ENVIROMENT v rámci 

dobrovolné aktivity výrobců, kteří si sami žádají o udělení této oficiální ekologické 

značky. 



 21 

2. 4 Značky související s ochranou životního prostředí - neekoznačky 

Tyto značky souvisí s ochranou životního prostředí tím, že sdělují spotřebiteli 

informace např. o tom, že výrobku je zajištěný sběr a třídění, nebo že výrobek má 

recyklovatelný obal, nebo že obal je opakovaně využitelný. 

2. 4. 1,, Zelený bod“ 

V případě, že je tato značka součástí obalu, znamená to, že firma uhradila 

finanční příspěvek organizaci zajišťující sběr, třídění a využití obalů            

(v České republice EKO-KOM). 

Označení obalu značkou ,,Zelený bod“ znamená, že za tento obal byl uhrazen 

finanční příspěvek organizaci zajišťující zpětný odběr a využití obalového odpadu v souladu              

se směrnicí ES 94/62. 

 Použití ochranné známky ,,Zelený bod“ na výrobcích distribuovaných v ČR je možné 

pouze se souhlasem autorizované obalové společnosti EKO-KOM a. s. (splňuje požadavky 

příslušných předpisů Evropské unie). Tzn., že toto označení mohou používat podnikatelské 

subjekty, které mají s výše uvedenou společností uzavřenou Smlouvu o sdruženém plnění.  

Značka smí být užívána pouze při zachování zvláštních pravidel a nesmí být užívána  

v žádném jiném smyslu, doprovázena žádným dalším textem, který by ji dával do souvislosti 

s vlastnostmi obalu, zejména ve vztahu k ochraně životního prostředí. 

Velmi často se chápe jako ,,ekoznačka“, kterou ve skutečnosti není. Značka                

se vztahuje pouze k obalu, nikoli k výrobku, a říká, že výrobce obalů zaplatil servisní 

poplatek do národního systému za zpětný odběr obalu k recyklaci na území státu (u nás právě 

firmě EKOKOM, která zajišťuje sběr a využití obalů), pokud jsou ovšem odhozeny              

do zvláštních kontejnerů nebo odevzdány do sběrných dvorů. Úspěšnost záleží na spolupráci   

s obcemi a na tom, jak se konkrétně oddělený sběr obalů provádí. Bohužel ani tento systém 

nezaručuje recyklaci všech použitých obalů, velká část se skládkuje a spaluje. 

2. 4. 2 ,,ECO PACK“ 

Tato značka týkající se obalových materiálů je majetkem Zkušebního ústavu 

lehkého průmyslu a je zapsána jako ochranná známka. Při udělování značky, 

která je udělována na dobu 2 let, jsou posuzovány ekologické vlastnosti obalu, 

respektive: materiálové složení, recyklovatelnost, balení výrobků, 

zneškodňování výrobku apod. Tato značka se vztahuje pouze na obalový materiál,          

vůbec nesouvisí se součástí obalu nebo s výrobkem do něj zabaleného.  
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Vzhledem k tomu, že kritéria udělení jsou nejasná a neveřejná, ekospotřebitel             

je vůči této značce skeptický. Jde o jakýsi mezistupeň mezi skutečnou ekoznačkou, 

garantovanou přísnými pravidly a udělovanou nezávislou organizací (obvykle ministerstvem 

životního prostředí) a mezi ekoznačkou, kterou si výrobce sám vymyslel. 

S touto značkou jsou spojovány i symboly recyklace. Nejznámější je asi          

odhazující panáček. Tato značka se objevuje na obalech na základě      

Zákona o odpadech 185/2001 Sb., ten ukládá výrobci povinnost uvádět       

na obalu doporučený způsob likvidace. Pro spotřebitele je význam této značky jednoduchý, 

znamená, aby použitý obal byl vyhozen do koše. 

 Toto v žádném případě není ekoznačka, ale symbol vztahující se na obal. Jde               

o upozornění, že ho máme odhodit do koše a ne na zem. Výrobce nás vlastně nabádá               

k něčemu samozřejmému (nemáme odpad pohazovat okolo sebe).  

Dalším významným symbolem recyklace je tříšipkový symbol. Symbol se vztahuje 

k recyklovatelným obalům z plastu. Uvnitř tohoto symbolu je číslo specifikující druh plastu.  

Trojúhelník s nevyplněnými čarami označuje výrobky nebo obaly zhotovené 

z recyklovatelných materiálů. Trojúhelník s černými čarami je pro výrobce povinností 

vyplývající z normy ČSN 770052-2, podle které musí být vyznačeno, ze kterého materiálu    

je vyroben. 

 Číslo v trojúhelníku a písmena pod ním označují druh materiálu, přičemž různé 

materiály zatěžují životní prostředí různě (viz. Příloha číslo 3). Z plastů je nejméně škodlivý 

polyetylén (PE, PE-HD, PE-LD), nejproblematičtější pak polvinylchlorid (PVC). 

 

 

 

 

2. 5 Ostatní účelové značky 

V této skupině jsou značky, které se vztahují buď ke všem výrobkům,                     

nebo jen k určité specifické kategorii. 

2. 5. 1 ,,Registrovaná ochranná známka“ 

Tento symbol znamená, že značka je registrovaná. Ochranné známky podléhají 

Zákonu o ochranných známkách č. 441/2003 Sb. a musí být zapsány v rejstříku ochranných 

známek na Úřadě průmyslového vlastnictví nebo v rejstříku na Úřadě pro harmonizaci. 
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2. 5. 2 Značka ,,TM“ a značka ,,e“ 

Značka ,,TM“ je neformálním potvrzením veřejné ochrany obchodního jména. Značka 

,,e“ se vztahuje k povolené odchylce od obsahu, který je uveden na obalu. 

2. 5 Ekonápisy 

Za součást ekoznačky lze považovat pouze nápis ,,ekologicky šetrný výrobek“             

a  ,,produkt ekologického zemědělství“. Tyto nápisy jsou totiž podloženy certifikačním 

řízením. Ostatní ,,eko“ nápisy jsou pouze reklamou, to však nevylučuje, že výrobek               

je nepřátelský k životnímu prostředí a klame spotřebitele, je to zkrátka jen reklama.            

Ale otázkou může být, proč tedy není výrobek označen právě skutečnými ekoznačkami. 

 Na obalech se můžeme setkat také s nápisy: ,,obal je rozložitelný“, nebo že: ,,obal       

je recyklovatelný“. To, že je obal recyklovatelný (koneckonců recyklovatelné je téměř cokoli, 

záleží na technologii a penězích) ještě neznamená, že se skutečně recyklovat                     

bude  a že se z něj zase něco užitečného vyrobí. Tuto šanci má jen v případě, že ho výrobce 

vezme zpět přímo v obchodě (vratné lahve) nebo že jej odhodíte do speciálního kontejneru.       

Pokud skončí v popelnici jeho cesta bez ohledu na ,,ekonápisy“ povede většinou do spalovny       

nebo na skládku. S rozložitelností je to obdobné. Časem se rozloží cokoliv, rozdíl je v tom, 

jestli se rozklad bude počítat na roky nebo staletí. 

 Dokonce i nápis ,,vyrobeno z přírodních surovin“ je velice zavádějící. Z přírody      

totiž pochází vše, co je kolem nás. Člověk opravdu vytvořil mnoho látek, které se v přírodě 

nevyskytují, ale zdrojem jejich vzniku je vždy příroda. 

 Můžeme se i setkat s nápisem ,,přírodní produkt“. Tento nápis by měl označovat       

asi výrobek, jež je zdravý, ale musíme si uvědomit, že mnoho stoprocentně přírodních 

produktů nemusí být zdravých (např. plísně) ani ekologických (zemědělské mnohokultury). 

Takže i produkt označen jako ,,přírodní“ může být plný ochucovadel a konzervantů. 

 
3 Analýza značky. Nové možnosti a uplatnění obchodní značky, doporučení. 
  
 Pro analýzu značky  jsem si vybrala značku ,,Bio“. Jak už jsem výše uvedla tato 

značka označuje produkty, jež jsou vypěstovány ekologickým zemědělstvím a musí splňovat 

kritéria pro ekologické zemědělství, které jsou vydávány Ministerstvem zemědělství ČR,     

tak aby byl spotřebitel opravdu chráněn (viz. Příloha číslo 6). Tato značka patří mezi 

,,ekoznačky“, které jsou garantovány státem, konkrétně právě Ministerstvem zemědělství ČR.  

Pro lepší analýzu značky využívám známé metody. Abych co nejlépe vyjádřila funkce 

a význam značky použiji marketingový výzkum,  SWOT analýzu a vytvořím portrét 
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klíčového spotřebitele. Díky těmto metodám a teoretickým východiskům stanovím 

doporučení, konkurenční výhody a možné překážky pro uplatnění této značky na trhu tak,   

aby byla ochrana spotřebitele touto značkou lépe garantována a dostatečná.  

 

 Marketingový výzkum jsem uskutečnila na základě dotazníku. V dotazníku jsem 

oslovila celkem 119 respondentů, z toho bylo osloveno 84 žen a 35 mužů ve věku od 16 let    

a výše (vzorový dotazník viz. Příloha číslo 9).        

Každý spotřebitel od určitého výrobku něco očekává a má o konkrétním výrobku 

konkrétní představu. Tento fakt mi potvrdil i mnou vyhodnocený dotazník (viz. Příloha číslo 

10). Dotazník mi pomohl zjistit jaké mají představy a očekávání spotřebitelé obecně vůči 

biopotravinám  a značkám. 

3. 1 Funkce značky pro cílové příjemce, vlastní návrhy, komentáře a doporučení 

k jednotlivým funkcím 

 Označení ,,Bio“ plní  cílovým příjemcům několik funkcí. Funkce této značky jsou   

pro spotřebitele informacemi, které mu pomohou lépe se orientovat v oblasti bioproduktů. 

Funkce značky proto nesmí být pro spotřebitele matoucí, naopak musí být                             

co nejpochopitelnější, tak aby se stal výběr zdravých potravin pro spotřebitele snadnější,  

proto u každé funkce uvedu doporučení nebo vlastní názor, které pomohou k lepší orientaci 

v oblasti bioproduktů značky ,,Bio“. Konkrétní funkce značky jsou následující: 

3. 1. 1 Funkce identifikační 

 Tato funkce je garantována především logem, které označuje bioprodukty. Logo   

,,Bio“, kterým se biopotraviny označují, používají pouze  ti výrobci, kterým bylo přiděleno 

osvědčení na základě certifikace. V případě, že by používali toto logo výrobci neoprávněně, 

jsou přísně postihováni ze strany Ministerstva zemědělství. Konkrétně grafické logo ,,Bio“ je 

státní značka  ve vlastnictví Ministerstva zemědělství.  

Znáte potraviny označené touto 
značkou?

53,78%

46,22% ano (64)

ne (55)

Koupil(a) jste si někdy či nakupujete 
potraviny s touto značkou?

53,78%

46,22% ano(64)

ne(55)

 

Graf 3.1 - Otázka č. 14: Znáte potraviny označené touto značkou? 

Graf 3.2 - Otázka č. 15: Koupil(a) jste si někdy či nakupujete potraviny označené touto 

značkou? 
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Na základě těchto dvou grafů jsem zjistila, že stejný počet lidí, kteří tuto značku znají 

si ji i kupují, nebo si ji v minulosti koupili. Počet respondentů, kteří tuto značku neznají je 

docela velký, je  pravda, že biopotraviny teprve začínají dobývat český trh. Mnoho lidí     

proto ještě nemá povědomí o tom, co to vlastně biopotraviny jsou, a zaměňují tento pojem               

s vegetariánstvím nebo makrobiotikou. Proto, aby se změnila neznalost a povědomí 

spotřebitelů bych  doporučila  více a lépe informovat spotřebitele o bioproduktech například 

pomocí některých televizních pořadů (Sama doma, Dobré ráno s Českou televizí,                

Pod pokličkou, ...), pomocí tisku, časopisů (časopisy jako je Fit style, Zdraví, Žena a život, 

...). Dále také upozorňovat na tyto produkty přímo v obchodech, kde se prodávají, třeba 

pomocí letáků, plakátů nebo ochutnávek. Informovanost v České republice je v současnosti 

čím dál lepší, což dokazuje i zvyšující se obrat za nákup bioproduktů v posledních letech, 

který je uveden v následujícím grafu: 

              

Obrat na trhu bio potravin v mld. Kč (2003-2008)

0,15 0,18 0,27
0,4

0,76

1,3

2,6

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008*

 

* Za rok 2008 se tento obrat pouze předpokládá. 
 

Graf. 3. 3 - Obrat na trhu bioproduktů v České republice v letech (2003-2008), v mld. Kč. 

(zdroj: www.ziju-bio.cz) 

3. 1. 2 Funkce ochranná 

 Značka ,,Bio“ chrání jedinečné vlastnosti produktu tím, že může být označena pouze 

na těch výrobcích, které jsou pravidelně kontrolovány kontrolními organizacemi. Kontrolní 

organizace prověřují zda jsou pravidla ekologického zemědělství dodržována. Tato funkce je 

garantována taky tím, že ověřování značky je uskutečňováno Českým institutem                  

pro akreditaci, o.p.s., což je nezávislý inspekční a certifikační orgán.  

 Bioprodukty označené touto značkou pocházejí z hospodářství, které splňuje přísné 

podmínky, jež vyplývají ze Zákona č. 253/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů                   

o ekologickém zemědělství a Nařízení Rady Evropské unie č. 2092/1992 EHS.  

http://www.ziju-bio.cz/
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3. 1. 3 Funkce propagační 

 Úkolem této značky je odlišit takto označené produkty od běžných průmyslových   

tzv. ,,konvenčních potravin“. Biopotraviny jsou v současnosti ve stále větší oblibě,              

což dokazuje i jejich zařazení do regálů nejrůznějších hypermarketů či supermarketů. Většina 

z velkých prodejců zavedla pro zboží vlastní značku biokvality, namátkové kontroly 

neprokázaly v těchto velkých obchodech nesprávně či podvodně označené zboží,              

takže spotřebitelé nemusejí pochybovat o pravdivosti údajů na etiketách.    

Aby spotřebitelé mohli nakupovat tyto výrobky musí být dostupné. Dostupnost          

je v současné době na stále vyšší úrovni, ale přesto nejsou součástí většiny prodejen, 

nejčastěji se s nimi respondenti setkávají v supermarketech. Distribuce se už méně zaměřuje 

na maloobchody, ale i to by se mělo díky manuálu ,,Jak spolupracovat s maloobchodními 

prodejnami“, jež vytvořilo pro ekozemědělce Ministerstvo zemědělství, zlepšit.                    

Co si o propagaci biopotravin myslí lidé, jsem zjistila pomocí dvou otázek, jejichž výsledky 

zobrazují grafy 3. 4 a 3. 5. 

V jakém typu prodejny jste se setkal(a) s bio 
potravinami? (respondenti mohli označit více 

možností)

47,06%

51,26%

21,01%
7,56%

supermarket,
hypermarket, apod.
(56)
prodejna zdravé výživy
(61)

maloobchod s
potravinami  (25)

ani v jedné z výše
uvedených možností
(9)

 

Graf 3.4 - Otázka č. 9: V jakém typu prodejny jste se setkal(a) s biopotravinami? 

 

Zájem spotřebitelů by určitě podpořilo zavádění bioproduktů do maloobchodních 

prodejen, protože právě v maloobchodních prodejnách se respondenti setkávají s bioprodukty 

nejméně. Faktem ovšem zůstává, že prodejci prodávají to, o co je zájem. Bohužel, jak dokázal 

i dotazník, tak spoustu respondentů bioprodukty vůbec nezajímají, i proto si myslím, že je 

správná propagace nenahraditelná a jedinečná a bohužel i nezbytná. Podle mě jde o to, že je 

v případě značky ,,Bio“ je zatím nedostatečná.  

 



 27 

           

Kde jste se setkal(a) s reklamou na 
biopotraviny?

4,20%

53,78%

16,81%
26,05%

44,54%

4,20%

0,00%
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20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%
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médium

%

rádio (5)

televize (64)

internet (20)

reklamní leták (31)

časopis,noviny…(53)

nesetkal(a) (5)

 

Graf 3.5 - Otázka č. 13: Kde jste se setkal(a) s reklamou na biopotraviny? 

 

Myslím si, že ke zlepšení informovanosti o bioproduktech povede i propagační 

kampaň Ministerstva zemědělství ,,Žiju bio“. Tato propagační akce je určena široké veřejnosti 

a odstartovala v březnu 2008. Součástí této 3leté kampaně budou ochutnávky, billboardy, 

inzerce v tisku a prezentace na stránkách www.ziju-bio.cz.   

3. 1. 4 Funkce diversifikační 

Diversifikace spočívá v upozorňování spotřebitelů na kvalitu a zdravotní prospěšnost 

biopotravin, které nesmí být vyrobeny s použitím chemických konzervantů, umělých barviv   

a stabilizátorů. V dotazníku jsem se ptala zda respondenti znají nějaké škodlivé látky 

obsažené v potravinách, 79 respondentů (66,39 % ) odpovědělo ano. Ne však všichni, kteří 

odpověděli ano, dokázali vyjmenovat nějaké škodlivé látky v potravinách. Nejvíce                 

si respondenti dokázali vzpomenout na ,,Éčka“, velmi málo uváděli i jiné škodlivé látky jako: 

barviva, stabilizátory, konzervanty, emulgátory, dusičnany, ftaláty, glutamáty, plísně, tuky, 

cukry a umělé hnojiva.  

Respondenti si uvědomují škodlivé látky v potravinách, ale neumí je až na pár výjimek 

specifikovat.  Ne všechny ,,Éčka“, barviva a stabilizátory apod. jsou škodlivé, některé jsou 

dokonce označením pro přírodní, zcela neškodné a pro člověka přirozené látky (viz. Příloha 

číslo 8). Respondenti psali o škodlivých látkách velmi obecně, což vede opět ke stejnému 

doporučení jako v případě funkce identifikační, lépe je informovat zejména pomocí médií 

(viz. 3. 1. 1 Funkce identifikační). 

http://www.ziju-bio.cz/
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3. 1. 5 Funkce nositele hodnoty 

  Tato funkce má sloužit hlavně ekologickým zemědělcům pro budování povědomí       

u spotřebitelů o ekologických produktech, jež jsou jimi produkovány. Je dokázáno, že zájem 

jak ze strany spotřebitelů, tak ze strany zemědělců neustále roste. Což dokazuje i vzrůstající 

počet ekofarem, v dnešní době jich je kolem 1526, což je zhruba 7,57% zemědělské půdy.   

Ke dni 25. 3. 2007 vzrostla spotřeba bio potravin  v České republice o 70% na 1,3 mld. korun. 

Zemědělci chtějí být certifikováni touto ,,ekoznačkou“, neboť ví, že se tím  zlepšuje 

prodejnost a propagace jejich bioproduktů a podpora ve formě dotace. 

 Myslím, že by této značce a její prodejnosti přispěly specializované samostatné 

prodejny, které by se zaměřily výhradně na značku ,,Bio“ a pod touto značkou by byly 

sdružovány. Jde o velmi nákladnou investici, ale například v Německu už několik let něco 

podobného velmi úspěšně funguje. Od počátku dvacátého století tam fungují specializované 

prodejny na přírodní kosmetiku a biopotraviny pod názvem:,,Reformhaus“. 

 

Počet ekofarem v České republice v letech 1992- k 3. 3. 2008

135 182

563

836

1564

1992
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2000

2004

2008

 

Graf 3. 6 -  Počet ekofarem Česko republice v letech 1992- k 3. 3. 2008. 

(zdroj:www.ziju-bio.cz) 

3. 1. 6 Funkce nositele tradice a záruky kvality produktu 

 Kvalita biopotravin je dána především postupy při hospodaření a zpracováním 

biopotravin. Ekozemědělci nesmí používat pesticidy, stimulátory růstu ani geneticky 

modifikované organismy. Biopotraviny nesmí obsahovat chemické konzervanty, umělá 

barviva, stabilizátory a tzv. ,,Ečka“. (viz. Příloha číslo 8)   

Je prokázáno, že biopotraviny mají vysokou nutriční hodnotu a větší množství 

vitamínu, spolu s větším obsahem omega mastných kyselin vhodných pro člověka. 

Následující graf ukáže, jak vnímají kvalitu biopotravin respondenti. 
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Biopotraviny jsou podle Vás:

68,07%0,84%

31,09%

kvalitní(81)

nekvalitní(1)

kvalitní stejně jako
jiné potraviny (37)

 

Graf 3.7 - Otázka č. 11: Biopotraviny jsou podle Vás: 

 

 To, že respondenti vidí biopotraviny jako velmi kvalitní, nikdo z dotázaných               

si nemyslel, že jsou nekvalitní, je určitě velkou výhodou oproti konvenčním potravinám. 

Myslím si, že kvalita je velkým plusem, protože tento fakt do jisté míry zaručuje, že se budou 

zákazníci vracet a že je spotřebitel spokojený. Doporučuji neustále sledovat spokojenost 

spotřebitele hlavně pomocí marketingového výzkumu, protože: ,,Jeden nespokojený 

spotřebitel, znamená 5 nespokojených spotřebitelů“. 

3. 1. 7 Funkce tvůrce image spotřebitele  

 Tato značka se určitě vztahuje k stylu života zejména těch lidí, kterým záleží             

na životním prostředí a kteří chtějí kupovat výrobky, jež budou k životnímu prostředí šetrné, 

či-li takové výrobky, které udělají v přírodě co nejmenší škodu. Chtěla jsem zjistit, jaké druhy 

biopotravin spotřebitelé kupují a jak často. Výsledky vykazují tyto 2 grafy: 

Jaké biopotraviny kupujete? (respondenti 
mohli označit i více možností)
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Graf 3.8 - Otázka č. 8: Jaké biopotraviny kupujete? 

Graf 3. 9 - Otázka č. 7: Jak často si kupujete biopotraviny? 
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Mléčné výrobky se nakupují nejčastěji, protože na ně kladou spotřebitelé největší 

nároky, což vyplývá z velmi dobré informovanosti o tom, že mléko a mléčné výrobky jsou 

pro zdraví důležité. Důležité je podle mě zdůrazňovat prospěšnost všech bioproduktů               

a k tomu zase pomůže propagace a hlavně dobrá reklama, protože produkt z velké části 

prodává právě reklama. 

3. 1. 8 Funkce úspory času 

 Tato značka spotřebiteli zkracuje rozhodovací proces tím, že značka je spolehlivá        

a spotřebitel ví, že na to, co kupuje se může spolehnout. Pro běžného spotřebitele                

tato ,,ekoznačka“ představuje jednoduché a spolehlivé vodítko při nákupu. Zemědělské 

plodiny jsou pěstovány bez použití umělých hnojiv a pesticidů a s hospodářskými zvířaty je 

slušně zacházeno. 

 Snažila jsem se zjistit podle otázky: ,,Koupil(a) jste si někdy či nakupujete potraviny 

s touto značkou a proč?“, jestli si i to samé o výše uvedené ,,ekoznačce“ myslí i respondenti. 

69 respondentů si  potraviny s touto značkou koupili. Těchto 57,98% respondentů si koupili 

biopotraviny takto označené, neboť je vnímají jako zdravé, kvalitní, vypěstované bez chemie, 

chutné a nezpůsobující alergii. Část respondentů si koupila tyto potraviny díky zvědavosti.    

50 respondentů (42,02%) si naopak takto označené výrobky nekoupili, protože je neznají, 

nesetkali se s nimi. Podle jejich názoru jsou drahé a nezajímavé. 

 Jakýkoliv stimul, který vede spotřebitele ke koupi je podle mě dobrý, protože věřím, 

že první nákup bioproduktu, nebude, díky kvalitě, nákupem posledním. Je důležité, aby si lidé 

kupovali bioprodukty, protože i tímto způsobem se dělá část propagace, protože každý 

spotřebitel určitě rád řekne o svých zkušenostech známým. 

3. 1. 9 Funkce sortimentní 

 Tato funkce souvisí s výše uvedenou funkcí, jejím úkolem je vytvořit na trhu skupinu 

spotřebitelů, jež budou biopotraviny s touto značkou nakupovat. Pro tento účel se vytváří 

portrét klíčového spotřebitele, ten otevírá cestu ke značce.  

 Klíčovým spotřebitelem jsou ekospotřebitelé s určitým postojem k životu. Jsou to lidé, 

kteří si chtějí kupovat výrobky, které budou poškozovat přírodu co nejméně, mají zájem          

o ochranu životního prostředí. Pro tyto spotřebitelé platí nekonzumní zásada: ,,Spotřebovávat 

co nejméně, ale v co nejvyšší kvalitě.“19 Samozřejmě s co nejmenším negativním dopadem     

                                                 
19 Nejekologičtější cesta-používat hlavu [online]. 2008 [cit. 26. března 2008] dostupné na www.ekospotrebitel.cz 
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na životní prostředí. Ekologický spotřebitel si vybírá potraviny se značkou ,,Bio“. Nákupem 

této potraviny navíc podporuje spotřebitel ekologické zemědělce.  

Dle mého názoru v případě klíčového spotřebitele této značky je právě jeho přístup 

k životnímu prostředí, zdraví a ekologii  prvotní. Jeho věk, pohlaví nebo vzdělání v případě 

této značky hraje  až druhotnou roli. Lidé si kupují biopotraviny s určitým postojem, většinou 

jde o lidi v mladších letech (20-35 let) se středním a vysokoškolským vzděláním. 

3. 1. 10 Funkce cenová 

  Cenová úroveň těchto výrobků patří určitě také k diversifikační funkci,                   

ale právě u této značky si vždy spotřebitelé spojují potraviny s konkrétní cenou. Obecně     

jsou biopotraviny považovány za drahé, s čímž souhlasili i respondenti, jak ukazuje 

následující graf:  

Bio potraviny jsou podle Vás:

26,89%

73,11%

levné (32)

drahé (87)

 

Graf 3. 10 - Otázka č. 10: Biopotraviny jsou podle Vás: 

 

Myslím si, že být ekozemědělcem není jednoduché. Donedávna tady byl zaveden     

tzv. velkovýrobní způsob hospodaření, ve kterém se nešetřilo umělými hnojivy, pesticidy 

apod., aby se vypěstovalo co možná největší počet nezkažených surovin.  

Potravina Jednotka cena biopotraviny cena nebiopotraviny rozdíl rozdíl v % 
Rýže kg                  35,60 Kč                        26,90 Kč       8,70 Kč  32,34% 
Hladká mouka kg                  19,30 Kč                        13,90 Kč       5,40 Kč  38,85% 

Sýr-cihla(30%) kg                184,00 Kč                      119,00 Kč     65,00 Kč  54,62% 
Vícezrný rohlík ks                    3,50 Kč                          2,50 Kč       1,00 Kč  40,00% 
Vícezrný chléb kg                  37,80 Kč                        19,50 Kč     18,30 Kč  93,85% 

Jablka kg                  28,40 Kč                        27,90 Kč       0,50 Kč  1,79% 
Mrkev kg                  30,50 Kč                        10,90 Kč     19,60 Kč  179,82% 
Jogurt bílý ks                    8,60 Kč                          7,90 Kč       0,70 Kč  8,86% 

Vepřové maso kg                     225 Kč                       86,00 Kč   139,00 Kč  161,63% 
Hovězí maso kg                   545 Kč                     119,00 Kč   426,00 Kč  357,98% 
Šunka kg                380,00 Kč                      119,00 Kč   261,00 Kč  219,33% 

Mléko l                  22,10 Kč                        16,50 Kč       5,60 Kč  33,94% 
Cukr kg                  44,00 Kč                        18,90 Kč     25,10 Kč  132,80% 

Tab. 3. 1 Ceny některých biopotravin versus ceny konvenčních potravin. 

(zdroj: www.biopotravinydoskol.cz) 

http://www.biopotravinydoskol.cz/
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 Podle mě ekologičtí zemědělci dosahují nízké užitkovosti hospodářských zvířat            

a nízkých výnosů plodin oproti zemědělcům s velkovýrobním hospodařením, právě i díky 

tomu, že dávají přednost kvalitě před kvantitou. I neustálá kontrola a administrativní činnost 

spojená s udělením certifikátu  jim zvyšuje náklady. Vyšší cena je rovněž dána tím,                

že se bioprodukty musejí díky nedostatku tuzemských bioproduktů dovážet ze zahraničí.     

Pro lepší přehled jsem vypracovala tabulku, ve které porovnávám ceny stejných druhů 

biopotravin a ,,nebiopotravin“. V mnoha případech je cenový rozdíl opravdu nezanedbatelný 

a bohužel díky současné situaci výrazně neměnný. 

3. 1. 11 Funkce inovační 

Tato funkce je spojena s nabízeným sortimentem. Jak ukazuje následující graf            

80 respondentů,si myslí, že výběr biopotravin je nedostatečný.  

Je podle Vás výběr biopotravin dostatečný?

67,23%

32,77%

ano (80)

ne (39)

 

Graf 3. 11 - Otázka č. 12 : Je podle Vás výběr biopotravin dostatečný? 

 

Nabídka bioproduktů se díky stále zvětšující se poptávce začíná rozšiřovat a tudíž         

i zvyšovat, v dnešní době jde v České republice zhruba o 3000 bioproduktů. 

Podle mě je sortiment bio produktů dostačující, ale málo využívaný. Prospěšnost 

bioproduktů je nezpochybnitelná, ale měla by se lépe využívat, např. ve školních jídelnách, 

protože děti jsou mnohem citlivější a nebezpečné pesticidy v jídle jim mohou způsobit nemalé 

problémy v dospělosti. Momentálně je ovšem problémem nedostatek informací. Informace 

jsou věcí propagace a vysoká nákupní cena je zase záležitost dotací na zdravé potraviny        

ze strany státu.   

3. 2 Konkrétní zařazení značky ,,Bio“ ve skupině účelových značek 

 Tato značka je z hlediska závaznosti, značkou dobrovolnou. Výrobce či zpracovatel   

se rozhodne pro označování svých výrobků sám, ale musí splňovat odpovídající požadavky 

spojené s používáním této značky (viz. Příloha číslo 6) jinak je přísně postihován. 
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 Z hlediska obsahu jde o ,,ekoznačku“, která je jako jediná spolu se značkou 

,,Ekologicky šetrný výrobek“ garantovaná státem. 

 Z hlediska rozsahu jede o značku speciální, protože touto značkou jsou ověřeny 

vlastnosti spojené s ekologicky vypěstovaným či vyrobeným produktem 

3. 3 Význam obchodní značky ,,Bio“ z různých úhlů pohledů 

 Značka ,,Bio“ má význam pro spotřebitele, jak v rámci ochrany spotřebitele,             

tak v rámci marketingu, psychologie a globalizace. Podle mě každý tento faktor spotřebitele 

ovlivňuje, což se projevuje v jeho spotřebitelském chování a postoji k bioproduktům značky 

,,Bio“. 

3. 3. 1 Význam značky ,,Bio“  pro spotřebitele a trh z pohledu ochrany spotřebitele 

 Značka ,,Bio“ pomáhá spotřebiteli vyhnout se těm výrobkům, které by mohly poškodit 

jeho zájmy spojené s ochranou životního prostředí a ekologií. Výrobce biopotravin nesmí 

uvádět v souvislosti se svým výrobkem  tuto značku bez toho aniž by měl příslušný certifikát 

a tím splňoval podmínky související s použitím této značky. Pouze certifikované biopotraviny 

lze označovat grafickým logem ,,Bio“ (aneb ,,Zelená zebra). 

 Správně označená biopotravina musí také obsahovat kód kontrolní organizace,         

jež daný bio-produkt kontrolovala. Kontrolní a certifikační činnosti provádí v ekologickém 

zemědělství tyto tři ministerstvem zemědělství prověřené organizace: KEZ o. p. s., ABCERT 

GmbH a Biokont CZ, s.r.o. To, která kontrolní organizace daný produkt kontrolovala              

a certifikovala se pozná podle kódu, které jsou následující: CZ-KEZ-01, CZ-ABCERT-02      

a CZ-BIOKONT-03. 

 Pro snadnější orientaci spotřebitelů na trhu s ekologickými produkty se ministři 

zemědělství členských států Evropské unie dohodli na nových pravidlech pro značení 

bioproduktů, které začnou platit začátkem roku 2009. Vytvořili se takové pravidla, které mají 

zlepšit orientaci a informovanost spotřebitelů v oblasti bioproduktů na trhu. 

 Používání loga ,,Bio“  pro označování bioproduktů je povinné, ale může týt doplněno 

logem příslušného členského státu nebo soukromým logem ekofarmy. Tímto logem mohou 

být označeny pouze ty výrobky, které jsou z 95% tvořeny ekologickými složkami. 

  Podle mého názoru jsou výše uvedená opatření dostatečná, někdy možná,               

díky náročné administrativě, až přehnaná. Bohužel, přísnost je v dnešní době, kdy se výrobci 

čím dál častěji snaží ve svůj prospěch spotřebitele oklamat, nezbytná.  
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3. 3. 2 Význam značky ,,Bio“  pro spotřebitele a trh z pohledu  marketingu 

 V rámci konkurenční nabídky se hodnotí hlavně vnější znaky značky, kterými se liší 

od konkurenční nabídky, tudíž jsou tyto výrobky pro spotřebitele snadno rozpoznatelné. 

Vnější znaky tvoří základní atributy značky, které patří do druhé vrstvy v rámci koncepce 

totálního produktu. Vnějším znakem je název značky, což je v tomto případě ,,Bio“ 

s dodatkem ,,produkt ekologického zemědělství“. Výtvarný projev je logo (obr. 3.1). 

Konkrétně : 

 

 

 

Obr. 3. 1- logo značky ,,Bio“ (zdroj: www.biospotrebitel.cz) 

 

 Tato značka je pro spotřebitele rovněž garantem kvality a spolehlivosti                        

o co se marketingový tým bezesporu snaží. Byl vytvořen projekt ,,Ekozemědělci přírodě“. Jde 

o víceletý projekt, který je podle mě velmi zajímavý a hodně praktický. Cílem je vytvořit 

modelové ekologické podniky, které budou zdrojem zkušeností a poznatků,                          

jak pro zemědělce, tak pro státní správu a veřejnost. 

 Zvýšení zájmu o ekologické zemědělství se povedlo i díky ,,Programu rozvoje 

venkova“, což vede i ke zvýšení poptávky po biosurovinách. Rada vlády také schválila 

program ,,Ekologické zemědělství a biopotraviny“, jež bude realizován v roce 2008 a povede 

zejména k podpoře zpracování biopotravin, marketingu a důvěry spotřebitele. 

 V letech 2008-2010 se realizuje reklamní kampaň ,,Propagace ekologického 

zemědělství a jeho produktů - Přírodní bohatství“, která byla schválena Evropskou komisí. 

Tato kampaň je zaměřena na zvýšení informovanosti o ekologickém zemědělství                     

a biopotravinách, s cílem podpořit zvýšení spotřeby biopotravin. Realizaci zajišťuje reklamní 

agentura ,,Ogilvy&Mater s.r.o.“. 

 Aby byl marketing co nejúspěšnější probíhají nejrůznější vzdělávací kurzy, konference 

a školení. Pro ekologické zemědělství jsou také vytvořeny tyto poradenské organizace:    

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, EPOS Spolek poradců v ekologickém zemědělství, 

BIOINSTITUT o.p.s. 

 Propagací a osvětou ekologického zemědělství biopotravin a ekologického 

zemědělství se zabývá sdružení ,,PRO-BIO“ (Liga ochrany spotřebitelů biopotravina a přátel 

ekologického zemědělství), ,,LEA“ (Liga ekologických alternativ), ,,Hnutí Duha“,              

atd. V rámci propagace vychází ,,Bioměsíčník“(měsíčník pro trvale udržitelný rozvoj). Konají 

http://www.biospotrebitel.cz/
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se nejrůznější akce jako ,,Bartákův hrnec“, ,,Česká biopotravina roku“ (odborná soutěž), 

,,nejoblíbenější český biovýrobek roku“ (spotřebitelská soutěž). Česká republika                    

se také prezentuje na mezinárodním veletrhu ,,Biofach“ Také média se zajímají o ekologické 

zemědělství čím dál častěji. 

 Samotný fakt, že bioprodukty jsou zdravé, mají vysokou nutriční hodnotu a neobsahují 

chemické konzervanty, umělá barviva a stabilizátory, pro prodejnost bioproduktů většině 

spotřebitelům nestačí. Lidé podle mě tuto značku musí nejenom znát, ale musí mít o ní zajem 

a důvěřovat jí, toto je však záležitost marketingu. Myslím si, že v případě této značky byl 

marketing zanedbáván, což jsem si potvrdila i na základě vyhodnoceného dotazníků.  

Od tohoto roku vzniká spoustu propagačních akcí, které mají tuto situaci podstatně 

změnit a myslím, že se  to povede, a dokonce, že se to už daří. Dokonce se očekává,              

že spotřebitelé dají za rok 2008 2,6 mld. korun za bioprodukty. To, že se propagace rozšiřuje 

o nejrůznější akce a organizace, je pro mě krok správným směrem, vždyť se propaguje zdraví 

a šetrnost vůči životnímu prostředí, což je prospěšné pro všechny. 

3. 3. 3 Význam značky ,,Bio“  pro spotřebitele a trh z pohledu  psychologie 

 Vnímání značek souvisí s postoji, očekáváním a stimuly spotřebitele. Většině 

spotřebitelům, což je uvedeno i v následujícím grafu  záleží na značce potraviny, to znamená, 

že je ovlivňují jejich postoje, očekávání a stimuly. Podle mě  nejčastějšími stimuly,           

které vedou k nákupu produktů určité značky, jsou u mnohých životních zkušenosti, mínění    

a informovanost, ale také ze zvědavosti.  

Značka potraviny, kterou kupujete je pro 
Vás:

10%

34%52%

4% nedůležitá (12)

méně důležitá (41)

důležitá (61)

velmi důležitá (5)

 

Graf 3.12 - Otázka č. 1: Značka potraviny, kterou kupujete je pro Vás: 

 

Konkrétně 69 respondentů vnímá biopotraviny jako zdravé, kvalitní, vypěstované      

bez chemie, chutné a nezpůsobující alergii. Pro mnohé, 50 respondentů,  představují 

biopotraviny výrobky, které neznají, se kterými se nesetkaly a které jsou pro ně drahé             

a nezajímavé, a proto si potraviny s touto značkou nekoupili. Spotřebitelé podle mě mají tento 

negativní vztah, hlavně díky malé informovanosti, která způsobuje to, že biopotraviny jsou 

pro ně nezajímavé a neznámé. 
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Biopotravinu označenou značkou ,,Bio“ si koupilo 69 respondentů (57,98%). 

Z dotazníku je patrné, že většina respondentů, která si biopotravinu koupila, provádí           

tzv. limitovaný nákup, tzn. kupuje si biopotraviny, protože jsou  šetrné vůči životnímu 

prostředí a jsou zdraví prospěšné. Pro některé se staly biopotraviny pravidelným nákupem, 

tzn. zvyklostním nákupem. 

   Ministerstvo zemědělství se snaží pomocí nejrůznějších akcí, které jsou uvedeny 

v kapitole 3. 2. 2 tento negativní postoj k biopotravinám změnit. Je prokázáno, že se to daří, 

protože stoupá nejenom zájem o biopotraviny, ale také jejich spotřeba.  

 Potěšujícím faktem je, že respondenti v otázce: ,,Vypište nejvíce 5 značek jakékoliv 

potraviny.“, uváděli nejčastěji  výrobky s českou značkou. Nejčastěji jmenovali respondenti 

české značky potravin, i to dokazuje docela velké povědomí o českých výrobcích, což je 

značce ,,Bio“ ku prospěchu, bohužel mezi šesti nejčastějšími českými značkami není. Ráda 

bych jenom dodala, že všechny tyto výrobky mají nebo v minulosti měly velmi dobrou 

marketingovou kampaň, která značce ,,Bio“ zatím chybí, ale i toto by mělo být v budoucnosti 

napraveno. 10 nejčastěji uváděných značek potravinových výrobků ukazuje tento graf: 

10 nejčastěji jmenovaných značek jakékoliv potraviny

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

značky potravin

%

Orion (45)

Danone (34)

Kunín (26)

Kofola (20)

Vitana (16)

Coca-Cola (15)

Olma (12)

Rama  (11)

Opavia (9)

Knorr (8)

 

Graf 3. 13 - Otázka č. 2: 10 nejčastěji jmenovaných značek jakékoliv potraviny. 

3. 3. 4 Význam značky ,,Bio“  pro spotřebitele a trh z pohledu  globálního 

 Značka ,,Bio“ rozhodně už patří do globálního světa. Tento fakt je dán zvyšující        

se produkcí biopotravin nejenom u nás, ale také v Evropské unii a celém světě. Proto také byli 

stanoveny pravidla ekologického zemědělství závazné pro celou Evropské unii.  

 Tyto pravidla byly přijaty zejména proto, aby byl spotřebitel co nejlépe ochráněn         

a měl jistotu, že biopotraviny, které kupuje jsou opravdu vypěstovány a zpracovány podle 
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pravidel a tudíž bez geneticky modifikovaných organizmů, stabilizátorů, emulgátorů               

a konzervantů. Přijetí pravidel je nutné, protože se nesmí stát, aby potravina,                     

která je označována ,,Bio“ byla běžnou konvenční potravinou plnou chemie a jedů. 

 Značka ,,Bio“ ve smyslu globálním patří do tzv. ,,Glocal brands“- tzn. globálně-

lokální značky, které se prodávají v globálním měřítku, ale uplatňují se i lokálně. Rozhodně   

to není značka, která lpí na luxusu nebo na inovaci. 

 Osobně si myslím, že čím více bude mít značka ,,Bio“ místo v tržním prostředí,       

tím lépe, protože tato značka  umožňuje spotřebitelům žít, co nejvíce ve shodě s přírodou. 

 Ekologické zemědělství má v globálním světě vymezené místo, což dokazuje,               

i následující graf. Pro porovnání Česká republika má 322 396 hektarů ekologické půdy 

v celkové výměře zemědělské půdy. 

Podíl zemí nejvíce využívající ekologickou půdu z celkové celosvětové 
výměry ekologické půdy (plocha je uvedena v tisících hektrarech) 

39%

11%9%
3%

3%
3%

2%
2%
2%

24%

2%

Austrálie (12 126,63 ha)

Čína (3466,57 ha)
Argentina (2800,00 ha)

Itálie (954,36 ha)

USA (889,05 ha)
Brazílie (887,64 ha)

Německo (767,39 ha)
Uruguay (759 ha)

Španělsko (733,18 ha)

Velká Británie (690,27 ha)
Ostatní (7428,19 ha)

 

Graf 3.14 - Podíl zemí nejvíce využívající ekologickou půdu z celkové celosvětové výměry 

ekologické půdy. (zdroj:www.agronavigator.cz) 

3. 4 Klamavé označování značkou ,,Bio“ a konkrétní příklady 

 Označování biopotravin, stejně tak jako označování potravin obecně, je propracováno 

do nejmenších detailů, takže se může zdát, že údajů označených na výrobcích je mnoho     

(viz. Příloha číslo 8). Toto opatření má rovněž ochránit zejména spotřebitele, aby měl                

jako nakupující dostatek informací a mohl se svobodně rozhodnout o koupi. Konkrétně musí 

být dodržováno Zákon č. 253/2000 Sb. o ekologickém zemědělství, jež je v souladu 

s požadavky Evropské unie pro označování.  V případě, že výrobci takto označí potraviny 

konvenčního zemědělství, jsou přísně postihováni.  

 V dotazníku jsem se respondentů ptala, jestli je při nákupu potravin ovlivní           

jejich složení, či-li informace uvedené na obalu. Většina, 67 respondentů (56,3%) odpověděla, 

že ne. 52 respondentů (43,7%) pak složení uvedené na obalu ovlivní. I když to není většina, 

tak na spoustu lidí má vliv, to co je na obalu uvedeno, tzn. že je důležité uvádět údaje             
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o složení potravin, protože pomáhají při rozhodování o koupi, pokud si spotřebitel ovšem toho 

co je uvedeno na obalu vůbec všimne. 

Z následujícího grafu vyplývá, že spousta spotřebitelů si všímá toho, co je uvedeno   

na obalu, málokdy a nakupují spíše podle zvyku. 

Jak často si všímáte při výběru potravin jejich 
složení uvedeném na obalu?

26,05%

17,65%
35,29%

12,61%
8,40% nikdy (31)

někdy (21)

často (42)

velmi často (15)

vždycky (10)

 

Graf 3.14 - Otázka č. 4:  Jak často si všímáte při výběru potravin jejich složení 

uvedeném na obalu? 

 V praxi se nejednou stalo, že značka ,,Bio“ byla výrobci neoprávněně využita, proto je 

dobré znát certifikační organizaci, která biopotravinu v prodeji dovolila a vyplatí se znalost     

i národních označení biopotravin, či označení biopotravin pro celou Evropu. Několik výrobků 

totiž bylo neoprávněně označováno značkou ,,Bio“, Konkrétní případy neoprávněného 

označování: 

 

A. Bio jogurt firmy Danone 

  Jde sice o starší případ, ale za to byl tento případ a dodnes je velmi známý. V roce 

1997 Firma Danone  začala uvádět na trh své výrobky s názvem ,,Bio“ (pozn. Později s tím 

přišli i konkurenti firmy Danone). Výrobek byl uváděn na trhu pomocí reklamy v novinách, 

časopisech nebo v novinách. Háček byl ovšem v tom, že takto označovali své výrobky            

i ekologičtí zemědělci, kteří využívají přirozené zemědělské produkty. Činnosti těchto 

zemědělců upravuje ministerstvo zemědělství, které stanovuje po vzoru evropské úpravy 

ekologickým zemědělcům konkrétní podmínky proto, aby mohli označovat svoje produkty 

značkou ,,Bio“, včetně následné kontroly  a certifikace. 

  Následkem právní mezery, jež byla způsobena vyhláškou ministerstva zemědělství    

č. 324/1997 Sb., došla Česká zemědělská a potravinářská inspekce k závěru, že používání 

značky ,,Bio“ firmou Danone není protiprávní. Toto rozhodnutí vychází z faktu, že firma 

Danone používala značku ,,Bio“ samostatně, nikoliv jako předponu. V roce 2001 nabyl 

účinnosti zákon o ekologickém zemědělství, který explicitně zakázal používání značky    

„bio“ pro produkty, které nepochází ze systému ekologického zemědělství. Společnost 

Danone, a. s. v témže roce nahradila značku „Bio bifidus aktiv“ názvem „Aktivia“. 
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  Nicméně bylo dokázáno díky soudnímu sporu, který trval od roku 1999 do roku 

2006, že firma Danone zneužívá a samozřejmě poškozuje producenty biopotravin,                 

kteří tím přicházeli o zákazníky.  Zároveň šlo o parazitování na dobré pověsti producentů 

ekologického zemědělství, neboť společnost Danone získala neoprávněný prospěch,     

kterého by bez použití této značky těžko dosáhla. Společnost se za toto jednání, kdy šlo          

o klamání spotřebitele, omluvila a jak jsem výše zmínila, změnila i název svého výrobku. 

 

B. Další případy zneužití značky ,,Bio-produkt ekologického zemědělství v tuzemsku 

   Sankciován byl pivovar Litovel, protože uváděl slova: ,,Bio kontrol systém“. 

Pokutovány byly společnosti TESCO STORE ČR (150 000 Kč) a EUROPOTRAVINY 

(50 000 Kč), které označily zboží bez osvědčení o bio potravině. 

    Se společností VITTO TEA, která prodávala čaje ,,Bio - Intensive“ a ,,100% Nature 

produkt“, zahájilo správní řízení ministerstvo zemědělství. Výsledkem bylo zvláštní opatření 

s příkazem přelepovat nápis na přebalu výrobku až do termínu změny obalu. 

   Dalším příkladem je správní řízení a IMPEX a.s. za nabízení potravin s nálepkou 

,,BioX“. Tento spor musela posuzovat komise Ministerstva zemědělství, která zvažovala 

zaměnitelnost názvu  ,,BioX“. Tady jde totiž o značku registrovanou v zahraničí, případ byl 

vzhledem k posudkům úřadů a nedostatku argumentů pozastaven. 

   Ministerstvo zemědělství přikázalo v roce 2005 společnosti EKOMILK upravit obal 

výrobku ta, aby bylo zřejmé, že se nejedná o produkt ekozemědělství, protože společnost 

uvedla na trh potraviny označené ,,Ekomilk“. Na základě odvolání, ale komise ministerstva 

zemědělství neshledala toto označení za klamavé a tímto výrokem byl případ ukončen. 

 

C. Další případy zneužití značky ,,Bio-produkt ekologického zemědělství v zahraničí 

     Například ve Švýcarsku společnost COOP prodávala pod nálepkou ,,Naturaplan“        

i maso ze zvířat, která nepocházela z ekologických chovů. Většina spotřebitelů spojovala tuto 

značku s kvalitou značky ,,Bio“. Kauza upozornila na problematiku, kdy obchodní řetězce 

prodávají nejen biopotraviny pod jednou vlastní značkou. 

  V Rakousku zase zjistila kontrola ekologického zemědělství, že v jediném 

rakouském biomlýně bylo semleto 330 tun konvenční pšenice, místo pšenice v kvalitě Bio. 

Toto bylo způsobeno dodáním falešné biopšenice, toto nedopatření bylo vyřešeno změnou 

dodavatele biopšenice. 

   V Německu se prodávaly zase vločky, které byly konvenčního původu a přesto byly 

označovány jako biopotravina. Tyto vločky byly ale jako biopotravina dováženy ke dvěma 
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švýcarským výrobcům biopotravin. Po zjištění a odhalení této kauzy přestali tito odběratelé 

s německým dodavatelem vloček spolupracovat. 

 

D. Souhrnný komentář 

   V České republice se klamavé označení často řeší  pokutou a v některých případech 

dokonce soudním sporem, který ne vždy skončí konkrétním výsledkem. Mnoho případů je  

ukončeno bezvýsledně a jsou, jak se říká: ,,Smeteny pod koberec“. Tento fakt mě 

nepřekvapuje, spíše naopak, je typický, a díky byrokracii České republiky bohužel  neměnný. 

Nelíbí se mi taky, že se spory řeší příliš dlouho, viz. spor s firmou Danone (7 let), což je také 

dáno byrokracií a jenom způsobí, že bude prohřešek zapomenut. Nemůžu být ale jenom 

kritická, jsou spory, které se vyřešily a díky opařením (pokuta, změna označení, omlouva) 

napravily. 

 Podle mého názoru je velmi správné, že jsou postihováni ti, kteří zneužívají označení 

výrobků a klamou spotřebitele. Kontrola a následné postihy jsou nutné, protože jinak by 

nedošlo k nápravě a k poučení pro ostatní. Kontrolní orgány svým způsobem v případech 

označování výrobků myslí za spotřebitelé, protože spotřebitelé si příliš nevšímají složení 

uvedeného na obalu a málokdy je vůbec složení uvedené na obalu ovlivní (poznatky 

z dotazníků). 

 3. 5 Konkurenční výhody vyplývající ze SWOT  analýzy značky ,,Bio“ 

 SWOT analýza je nevyhnutelnou součástí analýzy trhu, která umožňuje zabývat        

se silnými (strong) a slabými (weak) stránkami, příležitostmi (opportunity) a ohrožením 

(threatenity). Pomocí silných stránek a příležitostí zjistím konkurenční výhody na trhu            

a pomocí slabých stránek a možného ohrožení zjistím příčiny, které by mohly způsobit 

překážky ve vývoji této značky v tržním prostředí. 

 

A. Silné stránky 

• značka splňuje přísné podmínky ekologického zemědělství a je garantována státem, 

• takto označené produkty neobsahují syntetické chemikálie, geneticky modifikované 

organismy, růstové hormony a antibiotika, 

• kvalita bioproduktů se značkou ,,Bio“ je porovnatelná s bioprodukty v Evropské unii, 

• bioprodukty jsou šetrnější vůči životnímu prostředí, 

• bioprodukty jsou čím dále tím více dostupné pro běžného spotřebitele v mnoha 

obchodech a obchodních řetězcích. 



 41 

B. Slabé stánky 

• velmi malé povědomí o této značce u spotřebitelů důsledkem špatné informovanosti, 

• poměrně náročná administrativní práce spojená s udělením této značky, 

• malá skupina spotřebitelů, kteří mají o takto označené výrobky zájem. 

 

C. Příležitosti 

• neustále vzrůstající celosvětový zájem o bioprodukty na trhu,  

• stále se rozšiřuje skupina spotřebitelů, kteří se orientují na zdravý životní styl              

a na šetrnost vůči životnímu prostředí, tyto vlastnosti značka ,,Bio“ garantuje. 

 

D. Ohrožení 

• nízké ceny konkurenčních značek ,,nebiopotravin“, 

• špatná propagace této značky. 

 

Konkurenční výhody 

• jde o dostupnou značku, která se dostává do povědomí spotřebitelů, 

• značka označuje produkty ekologického zemědělství o které je v poslední době stále 

se zvyšující zájem, 

• na rozdíl od většiny konvenčních potravin jsou šetrné vůči životnímu prostředí, 

• prodejní sortiment této značky se neustále rozvíjí a rozšiřuje. 

 

Příčiny, které by mohly způsobit a způsobují překážky ve vývoji této značky v tržním prostředí 

• vysoká cena odrazuje spotřebitele s nižší kupní silou, 

• nedostatečná komunikace této značky se spotřebiteli, 

• málo informací o této značce. 
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Závěr 

 Značky byly vytvořeny proto, aby zjednodušily  život spotřebitelů tím,                       

že jim pomohou rychleji se orientovat v rámci jejich nákupních rozhodnutí. V současné době  

dochází k nárůstu počtu značek, což vyplývá zejména ze stále zvyšujících se specifických  

potřeb spotřebitelů,  proto značky znamenají pro spotřebitele orientační a informační vodítko, 

díky kterému se lépe při svých nákupech rozhodují.  

 

Značka ,,Bio“ orientačním a informačním vodítkem bezesporu je. Produkty s touto 

značkou jsou spotřebiteli stále častěji přijímány. Představuje pro spotřebitele zjednodušení 

nákupu, protože značka vzbuzuje důvěryhodnost a kvalitu. Tento jev je způsoben zejména 

díky nutnosti spotřebitelů snižovat dopad spotřebního chování na životní prostředí a potřebě 

spotřebitelů lepší orientace ve výběru zdravých potravin. Určitou překážkou při nákupním 

rozhodování spotřebitele o bioproduktech je jejich vyšší cena a nedostatek informací              

o bioproduktech, což jsem zjistila na základě SWOT analýzy. 

Silné stránky a příležitosti této značky jsou jejím velkým potencionálem pro budování 

pevné pozice v tržním prostředí a to i přes existenci slabých stránek a ohrožení. Špatná  

informovanost se v následujících letech díky několika programům podporující bioprodukty    

a ekologické zemědělství určitě odstraní a získá spoustu dalších spotřebitelů. Toto se však 

nedá říct o ceně. V cenové politice bioproduktů hraje roli několik faktorů, které se jen           

tak rychle nepodaří odstranit. Pravdou je, že se zvyšuje počet ekofarem, ale pořád se dováží 

bioprodukty ze zahraničí, což cenu zvyšuje. Navíc bioprodukty mají nižší výnosy a větší podíl 

ruční práce. V cenové politice mají konkurenční výhodu konvenční zemědělci, protože jejich 

prvotním cílem je kvantita, která jim umožňuje nižší cenu. 

  

 Značka ,,Bio“ je odlišná od ostatních značek tím, že vyjadřuje srozumitelně                  

a jednoduše spotřebitelům, že produkt pochází z ekologického zemědělství, které podléhá 

velmi důsledné kontrole a přísným pravidlům, jež jsou zárukou kvality ekologického 

zemědělství. Navíc je tato značka garantovaná státem a jejím cílem je produkovat takové 

výrobky, které znamenají menší zátěž a menší negativní dopady na životní prostředí. Tímto 

přístupem je značka výjimečná a jedinečná.  

 Tato značka znamená pro spotřebitele dostatečnou ochranu. V případě,                        

že si spotřebitel koupí výrobek s logem této značky, může mít jistotu, že není klamán,             

a že produkt je opravdu výsledkem ekologického zemědělství. Žádný výrobce nebo producent 
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nemůže bez certifikátu označovat takto své výrobky. V případě zneužití této značky může být 

přísně pokutován, což se už v minulosti nejednou stalo. 

 Značka ,,Bio“ znamená pro spotřebitel změnu v jeho spotřebitelském chování,        

protože nakupovat bioprodukty znamená uvažovat jinak vůči životnímu prostředí a zdraví. 

Změna, jak je známo není vždy vítaná s otevřenou náručí, protože znamená něco nového,      

na co si musíme zvykat a čemu se přizpůsobovat. V případě bioproduktů tato změna 

nepomáhá jenom jednomu spotřebiteli, ale díky šetrnosti vůči životnímu prostředí,  nám 

všem. 

 ,,My nejsme loutkou přírody, ona je tou naší - tedy my jsme přírodou. Otázka času 

jest, kdy na to přijdeme.“20 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
20 AUTOR NEZNÁMÝ [online]. 2008 [cit. 26. března 2008] dostupné na http://cituj.cz/Myslenky/kat-218.aspx. 
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Příloha číslo 1: Symboly pro ošetřování, bělení, sušení, čištění, žehlení 

Symboly pro ošetřování 

 

 

tabulka : praní 

Symbol Postup praní 

 

Maximální teplota 95 °C 
Normální mechanické působení 
Normální máchání 
Normální odstřeďování 

 

Maximální teplota 95 °C 
Omezené mechanické působení 
Máchání, postupné ochlazování (COOL-DOWN) 
Mírné odstřeďování 

 

Maximální teplota 70 °C 
Normální mechanické působení 
Normální máchání 
Normální odstřeďování 

 

Maximální teplota 60 °C 
Normální mechanické působení 
Normální máchání 
Normální odstřeďování 

 

Maximální teplota 60 °C 
Omezené mechanické působení 
Máchání, postupné ochlazování (COOL-DOWN) 
Mírné odstřeďování 

 

Maximální teplota 50 °C 
Normální mechanické působení 
Normální máchání 
Normální odstřeďování 

 

Maximální teplota 50 °C 
Omezené mechanické působení 
Máchání, postupné ochlazování (COOL-DOWN) 
Mírné odstřeďování 

 

Maximální teplota 40 °C 
Normální mechanické působení 
Normální máchání 
Normální odstřeďování 

 

Maximální teplota 40 °C 
Omezené mechanické působení 
Máchání, postupné ochlazování (COOL-DOWN) 
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Mírné odstřeďování 

 

Maximální teplota 40 °C 
Značně omezené mechanické působení 
Mírné máchání 
Mírné odstřeďování 
Výrobek se nesmí ždímat ručně 

 

Maximální teplota 30 °C 
Normální mechanické působení  
Normální máchání 
Normální odstřeďování 

 

Maximální teplota 30 °C 
Značně omezené mechanické působení 
Normální máchání 
Mírné odstřeďování 

 

Maximální teplota 30 °C 
Značně omezené mechanické působení 
Mírné máchání 
Mírné odstřeďování 
Výrobek se nesmí ždímat ručně 

 

Praní pouze ruční 
Výrobek se nesmí prát v pračce 
Maximální teplota 40 °C 
Opatrná manipulace 

 

Výrobek se nesmí prát 
Opatrná manipulace v mokrém stavu 

 

 

 

tabulka : bělení 

Symbol Postup bělení 

 

Výrobek se může bělit všemi obvykle používanými způsoby 

 

Výrobek se může bělit pouze oxidačními/nechlorovými prostředky 
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Výrobek se nesmí bělit 

bělení 
 

 

 

tabulka : sušení v bubnové sušičce 

Symbol Postup sušení 

 

Výrobek se může sušit v bubnové sušičce při normálním sušicím programu 

 

Výrobek se může sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě sušení 

 

Výrobek se nesmí sušit v bubnové sušičce 

 

 

 

tabulka : žehlení 

Symbol Postup žehlení 

 

Žehlení při maximální teplotě žehlicí plochy 200 °C 

 

Žehlení při maximální teplotě žehlicí plochy 150 °C 

 

Žehlení při maximální teplotě žehlicí plochy 110 °C, opatrně při žehlení s 
parou 
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Výrobek se nesmí žehlit 
Napařování a zpracování parou je nepřípustné 

 

 

 

tabulka : Profesionální čištění 

Symbol Postup čištění 

 

Výrobek se může chemický čistit tetrachlorethenem, monofluortrichlormethanem 
a všemi rozpouštědly uvedenými pod symbolem F. 
Obvyklé postupy čistění jsou bez omezení 

 

Čištění rozpouštědly uvedenými v předchozím odstavci s omezeným přidáním 
vody a/nebo s omezeným mechanickým působením a/nebo s omezenou teplotou 
sušení. 
Samoobslužné čistění není dovoleno 

 

Čištění rozpouštědly uvedenými v předchozím odstavci s omezeným přidáním 
vody a/nebo s omezeným mechanickým působením a/nebo s omezenou teplotou 
sušení. Velmi mírné postupy čištění. Samoobslužné čistění není dovoleno. 

 

Výrobek se může chemicky čistit pouze trifluortrichlorethanem a těžkým 
benzínem (destilační rozmezí mezi 150 °C a 210 °C, bod vzplanutí 38 °C až 70 
°C) obvyklými postupy čistění bez omezení 

 

Čištění rozpouštědly uvedenými v předchozím odstavci s omezeným přidáním 
vody a/nebo s omezením mechanického působení a/nebo teploty během čistění 
a/nebo sušení. 
Samoobslužné čistění není dovoleno 

 

Výrobek se nesmí chemicky čistit. 
Nesmějí se odstraňovat skvrny organickými rozpouštědly. 

 

Profesionální čištění za mokra. Obvyklé postupy čištění. 

 

Profesionální čištění za mokra. Mírné postupy čištění. 
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Profesionální čištění za mokra. Velmi mírné postupy čištění. 

 

 
Nesmí se používat profesionální čištění za mokra. 

 

 

 

tabulka : Sušení na vzduchu 

Symbol Postup sušení 

 

Výrobek sušit v rozprostřeném stavu 

 

Výrobek sušit odkapáním 

 

Výrobek sušit zavěšený na šňůře 

 

Výrobek sušit ve stínu 

 

Výrobek sušit v rozprostřeném stavu ve stínu 

 

Výrobek sušit odkapáním ve stínu 
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Výrobek sušit zavěšený na šňůře ve stínu 
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Příloha číslo 3: Co znamenají čísla v tříšipkovém symbolu 
 

Co znamenají čísla v tříšipkovém symbolu 
 

1   PET  polyethylen-tereftalát 

2   PE-HD  polyethylen vysoké hustoty 

3   PVC  polyvinylchlorid 

4   PE-LD polyethylen nízké hustoty 

5   PP polypropylen 

6   PS polystyren 

7   PBT polybutylen-tereftalát a všechny ostatní druhy umělé hmoty 

8  PC polykarbonát 
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Příloha číslo 4: Co znamenají označení na chemikáliích 
 

Co znamenají označení na chemikáliích 
 

1. Jedovaté-vysoce jedovaté  5. Explosivní, výbušné 
 

 

                                   
 

2. Nebezpečné, dráždivé   6. Nebezpečné životnímu prostředí 
 

                                    
 

3. Hořlavé, extrémně hořlavé                  7. Oxidující 
 

                               
 

4. Korosivní 
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Příloha číslo 5: Sdružení a organizace zabývající se udělováním účelových značek 

 
 Sdružení a organizace zabývající se udělováním účelových značek 

 

1.  Sdružení pro Cenu České republiky za jakost 

Sdružení pro Cenu České republiky za jakost je nevládní a nezisková organizace.   

Tato organizace si dala za cíl podporu podnikání, řemesel, obchodu a služeb a ochranu 

spotřebitele. Mezi členy patří Svaz průmyslu a dopravy ČR, Svaz obchodu a cestovního 

ruchu, Svaz českých a moravských výrobních družstev. Dále jsou s činností této organizace 

provázány Sdružení českých spotřebitelů a Česká společnost pro jakost. 

 Cílem je neustálé zlepšování kvality produktů i veškerých činností organizací v ČR, 

tak aby docházelo ke zvýšení konkurenceschopnosti. Zároveň se snaží informovat veřejnost   

o produktech s ověřenou kvalitou nabízených na domácím trhu.   

 Mezi aktivity patří: 

• program Národní ceny České republiky za jakost, 

• program oceňování výkonnosti organizací podle modelu Národní ceny ČR za jakost, 

• program CZECH MADE - značka ověřené kvality pro výrobky a služby, 

• činnost inspekčního orgánu č. 4009 akreditovaného podle normy ČSN EN 45004, 

• poskytování v oblasti kvality informační, poradenské a vzdělávací služby. 

 

 2. Sdružení pro označování textilu, oděvů a kožedělných výrobků (SOTEX) 

 Jedná se o dobrovolné sdružení právnických osob, jehož členy jsou Asociace 

textilního, oděvního a kožedělného průmyslu, Asociace prádelen a čistíren a Sdružení obrany 

spotřebitelů. Posláním SOTEXU je rozvíjet a podporovat všechny aktivity, které přispívají 

k dodržování právních a etických pravidel na trhu se zbožím. SOTEX je vlastníkem známky 

,,Zaručená kvalita“ a je zaměřeno na: 

• označování textilu, oděvů a kožedělných výrobků symboly, 

• vydávání pravidel pro označování, 

• propagaci symbolů 

• spolupráci se zahraničními a mezinárodními organizacemi obdobného zaměření, 

• zvyšování úrovně textilních, oděvních a kožedělných výrobků, jež je posílena 

dodržováním zákonných norem a předpisů. 
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3. GAS s. r. o. (vlastníkem je Český plynárenský svaz) 

Hlavním zaměřením je zabezpečování výkonu společných činností v plynárenství 

v oblasti techniky, předpisů, vzdělávání, poradenství a informatiky. Společnost spolupracuje 

se spoustou institucí, organizací, svazy, sdruženími a cechy (Česká hospodářská komora, 

Český plynárenský svaz, Český normalizační institut, apod.) 

Po dobu platnosti certifikátu o registraci jsou výrobky uvedeny v registru GAS s. r. o. 

a platnost je uvedena na každém certifikátu. Nesprávné použití či zneužití může vést 

k odebrání certifikátu a zrušení licence. Prováděcí dozor vykonává ,,COVO“ (Certifikační       

a registrační orgán výrobků a organizací GAS s.r.o.) na  základě požadavků ČSN EN 45011, 

jehož účelem je zajistit, aby certifikované a registrované výrobky splňovaly předpisy,           

na jejímž základě byl certifikát vydán.  

 

 4. Český normalizační institut (ČNI) 

 Jeho cílem je zlepšovat proces tvorby českých technických norem a souvisejících 

dokumentů, rozšiřovat a zlepšovat přístup k technickým normám a k informacím o technické 

normalizaci, podporovat využívání technických norem v praxi a propagovat jejich význam      

a zvyšovat odbornou úroveň zaměstnanců a účinnost jejich práce. Český normalizační institut 

je v České republice jediný, kdo dodává všechny technické normy a poskytuje veškeré 

související informace a služby, které jsou tím správným a nezbytným klíčem k evropskému     

i světovému trhu. 

  

ČNI je odpovědný za: 

• tvorbu českých technických norem, jejich jednotnost a vzájemný soulad a soulad      

s právními předpisy, 

• včasné zveřejňování oznámení o připravovaných návrzích českých technických 

norem, jejich vydání, změnách a zrušení ve Věstníku Úřadu pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 

• projednávání návrhu české technické normy, její změny nebo zrušení s každým, 

kdo se ve stanovené lhůtě přihlásí a uplatňování ochrany oprávněného zájmu,  

• vydávání českých technických norem a jejich distribuci do dvou týdnů po doručení 

objednávky,  

• poskytování informací o technických normách, 
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• plnění povinností vyplývajících z členství v mezinárodních a evropských 

normalizačních organizacích,  

• zabezpečování účasti na spolupráci s mezinárodními a evropskými 

normalizačními organizacemi. 

 

 5. Elektrotechnický zkušební ústav  

Elektrotechnický zkušební ústav si klade za jeden z hlavních cílů podporu výrobců         

při exportu jejich výrobků. Elektrotechnický ústav má jako jediný v České republice právo 

udílet všechny značky shody. 

 
 

Obr. 1 Značky shody, udělující Elektrotechnický ústav České republiky. 

(zdroj:www.ezu.cz) 

 6. EKO-KOM 

Je to autorizovaná obalová společnost, která zjišťuje sdružené plnění povinností 

zpětného odběru a využití odpadu z obalů, které vyplývají ze zákona č. 477/2001 Sb.,             

o obalech ve znění pozdějších předpisů. Tuto činnost vykonává na základě rozhodnutí            

o autorizaci, které této společnosti bylo uděleno Ministerstvem životního prostředí.  

 Povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů mají podle zákona osoby,     

které uvádějí obaly nebo balené výrobky na trh nebo do oběhu, tzn. dovážejí, přepravují    

přes hranice z Evropské unie.  

 Systém EKO-KOM zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití 

odpadů z obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru v obcích a prostřednictvím činnosti 

osob oprávněných nakládat s odpadem. To znamená, že společnost EKO-KOM a.s. fyzicky 

nenakládá s obalovým odpadem, ale podílí se zejména na financování nákladů spojených       

se sběrem, svozem, tříděním a využitím obalového odpadu.  
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Vychází přitom ze dvou zákonných povinností:  

• dovozci, plniči, distributoři a maloobchody, uvádějící na trh či do oběhu obaly       

nebo balené výrobky, mají dle zákona o obalech povinnosti zpětného odběru a využití 

odpadu z obalů,  

• obce a města mají dle zákona o odpadech, povinnost třídit a využívat komunální 

odpad, jehož součástí jsou také použité obaly.  

Na jedné straně společnost EKO-KOM a.s. uzavírá ,,Smlouvy o sdruženém plnění 

s osobami“, které uvádějí obaly na trh či do oběhu. Na základě tohoto smluvního vztahu 

shromažďuje údaje o produkci obalů a přijímá platby, jejichž výše je závislá na výši 

vykazované produkce obalů.  

Na straně druhé společnost EKO-KOM, a.s. uzavírá „Smlouvy o zajištění zpětného 

odběru a recyklaci odpadu z obalů“ s obcemi a osobami oprávněnými nakládat s odpadem. 

Tyto subjekty mají poté povinnost vést evidenci o množství zpětně odebraného a využitého 

odpadu z obalů, na základě které společnost EKO-KOM, a.s. přispívá finančními prostředky 

na systémy sběru, třídění a využití obalového odpadu.  

 

Obr. 2  Systém EKO-KOM v České republice. (zdroj: www.ekokom.cz) 
 

 
 7.PRO EUROPE 

Mezinárodní organizací členských národních systémů zajišťující zpětný odběr              

a využití odpadů z obalů v Evropě je organizace ,,PRO EUROPE“ (Packaging recovery 

organization Europe). V současné době je členem ,,PRO EUROPE“ 30 národních systémů 

(Belgie, Bulharsko, Česká Republika, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, 

http://www.ecopack.bg/
http://www.ekokom.cz/
http://www.eto.ee/
http://www.pyr.fi/
http://www.ecoemballages.fr/
http://www.eko-ozra.hr/
http://www.repak.ie/
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Kanada, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, 

Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, 

Španělsko, Švédsko, Turecko, Ukrajina) 

 

 
 

Obr. 3 Mapa členů PRO EUROPE. (zdroj:www.ekokom.cz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.csr.org/
http://www.ccci.org.cy/
http://www.zaliasistaskas.lt/
http://www.zalaispunkts.lv/
http://www.valorlux.lu/
http://www.okopannon.hu/
http://www.greendot.com.mt/
http://www.gruener-punkt.de/
http://www.materialretur.no/
http://www.rekopol.pl/
http://www.pontoverde.pt/
http://www.ara.at/
http://www.ecoromambalaje.ro/
http://www.herrco.gr/
http://www.envipak.sk/
http://www.slopak.si/
http://www.slopak.si/
http://www.ecoembes.com/
http://www.repa.se/
http://www.cevko.org.tr/
http://www.green-dot.org.uk/
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Příloha číslo 6: Pravidla, certifikace a legislativa značky BIO 

Pravidla, certifikace a legislativa značky BIO 
V oblasti ekologického zemědělství provádějí kontrolu tři kontrolní organizace, které 

jsou pověřeny Ministerstvem zemědělství: 

1. ABCERT GmbH, 

2. Biokont CZ, s.r.o., 

3. KEZ o.p.s. 

V případě, že má zemědělec zájem o udělení certifikátu, musí být provedena jedním 

z těchto tří kontrolních organizací vstupní kontrola podniku nebo farmy. Vstupní kontrola se 

provádí proto, aby mohla být prověřena připravenost podniku na plnění legislativních 

podmínek platných pro ekologické zemědělství. 

 Základní povinností podnikatele provozujícího zemědělskou činnost je dodržování 

pravidel ekologického zemědělství. Proto musí být vytvořen systém řízení dokumentů a 

záznamů, který vyžaduje Nařízení Rady (EHS) č. 2092/91. Podnikatel, který chce patřit do 

tohoto systému musí vypracovat podrobný popis celého hospodářství, nebo provozoven, 

včetně plánků pozemků a budov a popisu jejich využití a udržovat jej v aktuálním stavu. 

Každým rokem totiž probíhá kontrola podniku. Na základě výsledku kontroly pak podnikatel 

obdrží certifikát na bioprodukty nebo biopotraviny. 

Pravidla pro eko-zemědělce 

 

 Nejprve musí podnikatel vypracovat popis podniku, který zahrnuje důležité 

charakteristiky zemědělského podniku, například: 

• jméno, adresu, personální obsazení,  

• plány hospodářství, budov, stájí, výběhů a skladů (musí obsahovat plochu a funkce 

všech budov),  

• seznam pozemků a mapy všech pozemků využívaných pro zemědělskou výrobu,  

• plány hospodaření v EZ pro rostlinnou i živočišnou produkci, podnikatelský záměr,  

• seznamy zvířat (informace o pěstovaných odrůdách, osivech a sadeb).  

Předpisy také určují, které provozní záznamy musí eko-zemědělec vést: 

• v rostlinné výrobě: roční osevní plány (příloha III. A. 1. nařízení), 
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• v živočišní výrobě: stájový registr, kam se zaznamenávají přírůstky nových zvířat, 

úbytky a ztráty, evidenci o používaných krmivech a krmných dávkách, zdravotní péče, 

terapeutické zásahy a veterinární ošetření, 

• záznamy o původu, druhu a množství dokoupených vstupů a jejich použití, 

• záznamy o druhu, množství a odběrateli prodaných zemědělských výrobků, 

• dokumentace denních prodaných množství v přímém prodeji. 

Eko-zemědělci mohou také aplikovat hnojiva a prostředky na ochranu rostlin, jejich 

potřebu a použití však schválí kontrolní organizace.  

Záznamy  

V rostlinné výrobě je nezbytná vedení osevních postupů, použité odrůdy a jejich statut, 

jakož i aplikace vlastních a nakupovaných hnojiv a prostředků na ochranu rostlin, dosažená 

sklizeň a výnos plodin.  

V živočišní výrobě se vede stájový registr, ze kterého se dají zjistit přírůstky nových 

zvířat, úbytky a ztráty na zvířatech. V evidenci o léčení by se měla zaznamenávat opatření na 

prevenci a léčení chorob tak, aby se dala přiřadit k jednotlivým zvířatům (např. u skotu), 

případně ke skupinám zvířat (např. u prasat ve výkrmu a drůbeže). Je nutno dokumentovat 

rovněž podávané dávky krmiv.  

 Nákup materiálu, nákup a prodej surovin nebo výrobků podniků, které jsou povinny 

vést účetnictví, může být dokladován pomocí účetních dokladů. Pokud podnik není povinen 

vést účetnictví, musí si založit vlastní evidenci dokladů. Všechny záznamy musí být aktuálně 

vedeny, musí být průkazné a musí navazovat na prvotní účetní doklady.  

 

Pravidla pro eko-zpracovatele 

 

Tyto pravidla se vztahují na zpracovatelské podniky a týkají se pouze zemědělců, kteří 

zpracovávají  suroviny nakupované od jiných zemědělců. Také u zpracovatelských podniků 

začíná proces popisem podniku, který zahrnuje například: 

• název a adresu podniku,  

• údaje o sortimentu výrobků a vzory označování výrobků,  

• receptury výrobků, které podnik vyrábí,  

• plány umístění všech zařízení, která se používají na skladování, zpracování a balení 

surovin a výrobků. 
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V průběhu první inspekce platí, že se údaje v popisu podniku porovnávají na místě se 

skutečností. Zaměřuje se na schopnost výrobce plnit požadavky. Součástí inspekce je kontrola 

dokladů o ekologickém původu vstupních surovin, ze kterých se vyrábějí biopotraviny. Dále 

se zkoumají receptury, zda vyhovují předpisům nařízení pro zpracování ekologických 

produktů. Zakazuje se použití geneticky modifikovaných organismů nebo výrobků, které byly 

vyrobeny na jejich bázi. Dodržení tohoto pravidla se kontroluje na základě rozborů vzorků. 

Jsou rovněž kontrolovány výrobní a skladovací prostory. Pokud se vyrábí vedle 

biopotravin také konvenční výrobky, musí být zpracovatelské procesy dostatečně odděleny. 

Prověřuje se také označování a propagace ekologických výrobků. 

Všechny tyto pravidla jsou pečlivě kontrolovány na základě dokumentační povinnosti 

ve zpracovatelských podnicích, ze kterých je možné zjistit: 

• původ, druh a množství zemědělských surovin dodaných do podniku,  

• druh, množství a odběratel zpracovaných biopotravin, které byly z podniku vydány,  

• všechny další informace požadované kontrolním pracovištěm, jako například původ, 

druh a množství surovin, přídavných a pomocných látek pro zpracování hotového 

produktu, receptury a protokoly o zpracování. 

Výrobce sám má povinnost provést vstupní kontrolu zboží při dodávce ekologických 

surovin od dodavatele a zaznamenávat výsledek na průvodní doklady. Tato kontrola vede 

výrobce, aby pečlivě pozoroval dodávané ekologické suroviny z ekologického zemědělství, 

proto musí po dodavateli vyžadovat certifikát o ekologickém původu surovin. 

Rovněž jsou stanovena pravidla pro dovozce produktů ekologického zemědělství ze 

zemí mimo Evropskou unii. Dovozce musí vždy uvádět: 

• provozovny dovozce a jeho dovozní činnosti, musí v něm být vyznačena místa vstupu 

výrobků,  

• veškerá zařízení využívaná pro přijetí a skladování,  

• závazek dovozce zajistit, že veškerá zařízení, která využije ke skladování výrobků, 

budou podrobena kontrole podle nařízení. Vždy musí být zajištěna identifikace zásilek.  

 

Certifikace eko-zemědělců 

 

Po inspekci se rozhodne certifikační orgán (např. KEZ o.p.s.) o certifikaci. Na 

certifikátu jsou uvedeny ty produkty, které se mohou prodávat s označením podle nařízení. 
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Legislativa 

 

Propagační kampani týkající se ekologického zemědělství a distribuce bio produktů, se 

věnuje z velké části Ministerstvo zemědělství. Ministerstvo zemědělství se snaží o propagaci 

jak formou písemných informací, tak marketingovými akcemi. 

Ekologické zemědělství je zároveň podporováno také legislativou. Do legislativy 

zabývající se touto problematikou patří bezesporu právě Nařízení Rady Evropské komise číslo 

2092/91/EHS o ekologické výrobě zemědělských produktů a o označování zemědělských 

produktů a potravin původem z ekologického zemědělství.  Toto nařízení je závazné a 

použitelné ve všech členských státech Evropské unie. 

Česká republika má zákon č. 553/2005 Sb., o ekologickém zemědělství, který je 

v souladu právě s nařízením číslo 2092/91/ EHS o ekologické výrobě zemědělských produktů. 

Dále součástí legislativy České republiky je vyhláška č. 16/2006, která provádí některá 

ustanovení týkající se zákonu č. 553/2005 Sb., o ekologickém zemědělství. Vláda ČR vydala 

vyhlášku číslo 145/2005 Sb. o stanovení některých podmínek poskytování národních 

doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2005, která vychází z doporučení Evropské 

komise, kde jsou stanoveny izolační vzdálenosti, ohlašovací povinnost pro každého 

zemědělce, který má záměr pěstovat GMO (geneticky modifikované) plodinu atd. Pravidla 

pro pěstování GMO plodin upravuje zákon číslo 252/1997 Sb., o zemědělství. 

Každý bioprodukt označovaný v ČR je třeba označit ,,CZ-KEZ-01“, ,,CZ-ABCERT-02“ 

a ,,CZ-BIOKONT-03“.  

Shrnutí pravidel pro eko-zemědělce 

Zvláštní ustanovení pro pěstování rostlin  

Ekologický podnikatel je při hospodaření na zemědělské půdě povinen  

• u sadů a vinic zajišťovat vegetační pokryv, který může být kombinován se zakrytím 

orné půdy mulčem,  

• obdělávat půdu šetrným způsobem, s ohledem na zlepšování fyzikálních vlastností 

půdy, úrodnosti a protierozního působení,  

• používat pouze hnojiva, pomocné půdní látky, pomocné rostlinné přípravky a 

substráty povolené pro ekologické zemědělství v prováděcím právním předpisu,  

• používat ekologické osivo a sadbu, ve výjimečných případech nemořené konvenční 

osivo.  
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• používat pouze přírodní látky, postupy nebo přípravky na ochranu rostlin povolené pro 

ekologické zemědělství v prováděcím právním předpisu,  

• střídáním plodin přispívat ke snížení populační hustoty plevelů, původců chorob a 

škůdců rostlin a dodržovat zásady střídání plodin stanovené v prováděcím právním 

předpisu,  

• při pěstování rostlin dodržovat vyvážený osevní postup, zaměřený na udržení a 

zvyšování úrodnosti půdy a obsahu organických látek v půdě, zajištění živin pro růst 

rostlin a minimalizaci ztrát živin.  

• všechna statková hnojiva, která nepocházejí z ekofarmy, musí být kompostována nebo 

fermentována.  

• je zakázáno použít statková hnojiva pocházející ze systémů klecového chovu drůbeže 

a systémů, v nichž jsou hospodářská zvířata trvale ustájena na roštových stáních,  

• je zakázáno použít čistírenské kaly a odpadní vody kromě kalů a odpadních vod z 

vlastní ekofarmy  

Zvláštní ustanovení pro chov hospodářských zvířat  

Ekologický podnikatel je povinen  

• chovat všechny druhy a plemena hospodářských zvířat s ohledem na zachování jejich 

zdraví využívat přirozené systémy chovu a zachovávat podmínky pohody a ochrany 

zvířat před utrpením, bolestí a poškozováním zdraví.  

• používat se smí pouze krmiva pocházející z ekologického zemědělství  

• smí se používat pouze některá léčiva a veterinární přípravky  

• zemědělec musí vytvořit podmínky ochrany zdraví, prevence onemocnění a péče o 

hospodářská zvířata  

• v případě onemocnění hospodářských zvířat nebo podezření z něj neodkladně 

zabezpečit zákrok veterinárního lékaře, a podle výsledku vyšetření přednostně použít 

přírodní a homeopatické přípravky,  

• zemědělec musí zajistit, aby skladovací prostory pro chlévskou mrvu, močůvku a 

kejdu měly dostatečnou kapacitu a neohrožovaly životní prostředí a přírodní zdroje,  

• přednostně používat přirozenou plemenitbu,  

• při přepravě zvířat a před jejich porážkou musí být přijatá vhodná opatření k 

minimalizaci stresu.  

 

Pro ekologické zemědělství je zakázáno 
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• trvalé ustájení všech druhů hospodářských zvířat v uzavřených prostorách bez přístupu 

do výběhu nebo na pastvu, klecové chovy,  

• krmit mláďata savců krmnými směsmi ze sušeného mléka,  

• krmit hospodářská zvířata násilně,  

• podávat hospodářským zvířatům rutinně léčivé přípravky a hormony,  

• používat doplňkové látky jako stimulátory růstu, antikokcidika a chemoterapeutika) u 

zdravých hospodářských zvířat,  

• používat metody přenosu embryí v rámci reprodukce.  
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Příloha číslo 7: Základní údaje, které musejí být uvedeny na  potravinářských výrobcích 

 

Základní údaje, které musejí být na potravinářských výrobcích 

uvedeny a které mají zásadní význam pro spotřebitele: 

 

1. Obchodní jméno výrobce nebo dovozce, popřípadě prodávajícího a sídlo jeho firmy, u 

dovážených potravin musí být uvedena země původu nebo vzniku potraviny.  

2. Název druhu, skupina nebo podskupiny potraviny, pod nímž je potravina uváděna do 

oběhu doplněný údajem o způsobu její úpravy (např. v prášku, sterilovaná, uzená, 

zmrazená).  

3. Údaj o množství výrobku (objem plnění nebo hmotností), u pevných potravin 

nacházejících se v nálevu musí být kromě celkové hmotnosti uvedena i hmotnost 

pevné složky.  

4. Datum použitelnosti u druhů potravin podléhajících rychlé zkáze (tj. po stanovené 

době se rychle zkazí, např. čerstvé kuře), uvádí se slovy „spotřebujte do“ a doplňuje se 

teplotou skladování. Tyto výrobky po uplynutí uvedeného data nesmějí být dále 

prodávány.  

5. Datum minimální trvanlivosti u jiných než rychle zkazitelných potravin – proces 

kažení u těchto výrobků probíhá velmi pomalu (např. sterilované kompoty) a výrobky 

si i po uplynutí tohoto data mohou zachovávat vlastnosti dané potraviny), uvádí se 

slovy „minimální trvanlivost do“. U některých potravin stanovených vyhláškou (např. 

čerstvé ovoce a zelenina, lihoviny, víno, žvýkačky apod.) se údaj o době minimální 

trvanlivosti nevyžaduje.  

6. Údaj o způsobu skladování, jde-li o potraviny, u nichž by po otevření obalu 

spotřebitelem došlo k rychlému snížení jakosti nebo zdravotní nezávadnosti.  

7. Údaj o způsobu použití, jde-li o potraviny, u nichž by při nesprávném použití mohla 

být ohrožena zdravotní nezávadnost nebo stanovená jakost.  

8. Údaj o určení potraviny pro zvláštní výživu (např. že potravina je určena pro 

diabetiky).  

9. Údaj o složení potraviny podle použitých surovin a přídatných látek, látek určených k 

aromatizaci a potravních doplňků.  

10. Údaj o možnosti nepříznivého ovlivnění zdraví lidí, stanoví-li tak zvláštní předpisy.  
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11. Údajem o výživové (nutriční) hodnotě, je-li tak stanoveno vyhláškou pro některé 

druhy potravin s ohledem na jejich charakter nebo způsob užití, vypočteným podle 

vyhlášky. 

Obaly, jejichž největší plocha povrchu je menší než 10 cm2, musejí být označeny 

minimálně údaji uvedenými pod body 2.,3.,4. a 5. 

Pokud je potravina určena pro tuzemské spotřebitele, musejí být obchodní jméno 

výrobce nebo dovozce a název potraviny uveden v českém jazyce. To neplatí pro obchodní 

název potraviny. 
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Příloha číslo 8: Kódy začínající písmenem E 

Éčka 

 
Při průmyslové velkovýrobě se do potravin přidávají látky, které prodlužují dobu 

jejich trvanlivosti, upravují a zvýrazňují jejich chuť a barvu. Tyto látky se nazývají přídatné 

látky (aditiva). Seznam přídatných látek musí být uveden na obalu výrobku, každá z látek 

musí být v tomto seznamu uvedena názvem, nebo mezinárodním kódem E + číslo, v 

sestupném pořadí dle množství, v jakém jsou v potravině obsaženy. 

Číselný kód E je kód, pod kterým je přídatná látka mezinárodně označována. Shodný 

číselný systém má Evropská unie i Codex Alimentarius, který vychází z evropského systému. 

U látek, které náležejí do kategorií antioxidanty, barviva, konzervanty, kyseliny, regulátory 

kyselosti, tavicí soli, kypřicí látky, náhradní sladidla, látky zvýrazňující chuť nebo aroma, 

zahušťovadla, želírující látky, modifikovaný škrob, stabilizátory, emulgátory, protispékavé 

látky, odpěňovače, lešticí látky, látky zlepšující mouku, musí být kromě názvu nebo kódu E 

uveden i název příslušné kategorie, do které látka patří. Některé přídatné látky spadají dle 

účelu použití do několika kategorií, ale uvádí se pouze název kategorie, která odpovídá účelu, 

pro který je látka v potravině použita. 

V právním řádu České republiky upravuje používání přídatných látek vyhláška 

Ministerstva zdravotnictví č. 304/2004 Sb. Potraviny dovážené do ČR ze zahraničí mohou 

obsahovat přídatné látky, které u nás není povoleno při výrobě potravin používat. Pořadí látek 

na obalu je uvedeno sestupně. První je dle zákona a vyhlášky látka, které je v potravině 

nejvíce. Éčka se dělí do těchto skupin: 

1. Konzervační činidla - konzervanty 

Zabraňují nebo zpomalují změny potravin způsobené mikroorganismy. 

Potraviny pak podléhají pomaleji zkáze.  

2. Antioxidanty 

Prodlužují trvanlivost potravin tím, že zabraňují oxidaci některých jejich složek. 

Potraviny se pak pomaleji kazí.  

3. Barviva 

Potraviny jejich přidáním získají atraktivnější barvu.  

4. Okyselující látky a látky upravující kyselost 

Dochucovadla potravin - zvyšují jejich kyselost nebo ji jinak upravují a udržují.  

http://web.mvcr.cz/sbirka/1997/sb038-97.pdf
http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb02053&cd=76&typ=r
http://www.bezkonzervantu.cz/ecka-skupiny/konzervanty.html
http://www.bezkonzervantu.cz/ecka-skupiny/antioxidanty.html
http://www.bezkonzervantu.cz/ecka-skupiny/barviva.html
http://www.bezkonzervantu.cz/ecka-skupiny/regulatory-kyselosti.html
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5. Tavící soli 

Používají se při výrobě tavených sýrů - stabilizují směs bílkovin a tuků a sýry se pak lépe 

roztírají.  

6. Kypřící látky 

Těsto jejich přidáním lépe kyne, protože v nich vytvářejí nebo pomáhají vytvářet oxid 

uhličitý.  

7. Náhradní sladidla 

Nahrazují cukr a dávají potravinám sladkou chuť.  

8. Látky zvýrazňující chuť a vůni 

Podtrhují a umocňují chuť a vůni potravin.  

9. Zahušťovadla 

Zvyšují viskozitu potravin, které pak lépe drží tvar.  

10. Želírující látky 

Vytvářejí želé a rosoly.  

11. Modifikované škroby 

Používají se jako zahušťovadla. Někdy mohou nahrazovat výživnější složky potravin.  

12. Stabilizátory 

Zabraňují dělení potravin na jednotlivé složky a zajišťují stálost barvy, chuti nebo vůně.  

13. Emulgátory 

Pomáhají při výrobě emulzí (potravin, skládajících se z několika různě hustých kapalin, 

například majonéz) a často je i stabilizují.  

14. Nosiče a rozpouštědla 

Nosiče pomáhají při přidávání některých jiných éček do potravin. Rozpouštědla extrahují 

nebo rozpouštějí některé látky.  

15. Protispékavé látky 

Po jejích přidání se v sypkých potravinářských výrobcích netvoří hrudky.  

16. Leštící látky 

Na povrchu potraviny vytvoří film nebo dodají povrchu lesk.  

17. Balící plyny a propelanty 

Plyny, které se používají pro balení potravin (neobsahují kyslík, který některé potraviny 

oxiduje) nebo pro vytlačování potravin z obalu.  

18. Odpěňovače a pěnotvorné látky 

Omezují nebo naopak podporují tvorbu pěny.  

http://www.bezkonzervantu.cz/ecka-skupiny/kyprici-latky.html
http://www.bezkonzervantu.cz/ecka-skupiny/sladidla.html
http://www.bezkonzervantu.cz/ecka-skupiny/latky-zvyraznujici-chut-vuni.html
http://www.bezkonzervantu.cz/ecka-skupiny/zahustovadla.html
http://www.bezkonzervantu.cz/ecka-skupiny/zelirujici-latky.html
http://www.bezkonzervantu.cz/ecka-skupiny/stabilizatory.html
http://www.bezkonzervantu.cz/ecka-skupiny/emulgatory.html
http://www.bezkonzervantu.cz/ecka-skupiny/nosice.html
http://www.bezkonzervantu.cz/ecka-skupiny/rozpoustedla.html
http://www.bezkonzervantu.cz/ecka-skupiny/protispekave.html
http://www.bezkonzervantu.cz/ecka-skupiny/lestici-latky.html
http://www.bezkonzervantu.cz/ecka-skupiny/balici-plyny.html
http://www.bezkonzervantu.cz/ecka-skupiny/propelanty.html
http://www.bezkonzervantu.cz/ecka-skupiny/odpenovace.html
http://www.bezkonzervantu.cz/ecka-skupiny/penotvorne-latky.html
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19. Zvlhčující látky 

Chrání potraviny před vysycháním a odpařováním těkavých látek.  

20. Plnidla 

Zvětšují objem potravin, kalorická hodnota se ale jejich přidáním nezvyšuje.  

21. Zpevňující látky 

Jejich přidáním se potravina stane pevnější nebo křehčí.  

22. Sekvestranty 

Látky, které v potravinách váží volné ionty kovů a zabraňují tak nežádoucím reakcím.  

23. Látky zlepšující mouku 

Zlepšují vlastnosti mouky během pečení (těsto je vláčnější, má větší objem apod.).  

24. Rostlinné gumy 

Látky získávané z rostlin, zvyšují viskozitu potravin a vytvářejí gely.  

25. Čiřidla 

Látky, které odstraňují v potravinách zákaly.  

26. Nutriční látky 

Látky nezbytné pro správný průběh metabolických dějů v lidském těle.  

27. Lubrikanty a látky zabraňující přichycení 

Zabraňují přichycení a ulpívání potravin - potraviny se pak v průběhu výroby a skladování 

„nelepí“. Jejich obsah v potravinách je minimální a nemusí se značit na obalu výrobku.  

28. Aromatické látky 

Napodobují přírodní chutě a vůně.  

 

 Éčka jsou dnes běžnou součástí potravin a  jen těžko se najde nějaká, která by je 

neobsahovala. Některá éčka jsou zdraví zcela neškodná, většímu množství některých jiných 

by se ale vaše výživa měla raději vyhýbat.  

 Na přítomnost chemikálií v potravině upozorňuje nízká cena, vysoká trvanlivost 

a výrazná a nepřirozená barva. Nadměrná konzumace sladkostí a limonád může být příčinou 

dětské hyperaktivity a depresí. Kyselina fosforečná v kolových nápojích odbourává z kostí 

vápník. Děti v poměru ke své váze spotřebují více jídla a jejich vnitřní orgány se musejí 

vyrovnat s relativně vyššími dávkami přídatných látek. Ty proto nesmějí v dětské výživě být, 

nacházejí se ale například v cukrovinkách a zmrzlině, které děti běžně jedí. 

 

 

 

http://www.bezkonzervantu.cz/ecka-skupiny/zvlhcujici-latky.html
http://www.bezkonzervantu.cz/ecka-skupiny/plnidla.html
http://www.bezkonzervantu.cz/ecka-skupiny/sekvestranty.html
http://www.bezkonzervantu.cz/ecka-skupiny/latky-zlepsujici-mouku.html


 77 

Seznam ,,Éček“ 

 

Běžně používané a "nejméně" škodlivé (nebo i neškodné) chemikálie:  

E100,101,103,104,105,111,121,122,126,130,132,140,151,152,160,161,162,163, 

170,174,180,181, 

200,201,202,203,236,237,238,260,261,262,263,270,280,281,282, 290,  

300, 301,303,304,305, 306, 307, 308, 309, 322, 325, 326, 327, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 

337, 382, 

400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 408, 410, 411, 413, 414, 420, 421, 422, 440,450, 471, 

472, 473, 474, 475, 480  

 

Podezřelé přísady, škodlivé a v některých státech zakázané: 

E125, 141, 150, 153, 171, 172, 173, 240, 241, 477  

 

 

 

Nejškodlivější látky, (často k nám importované v západních potravinách). Zkuste se 

někdy podívat např. na některé pudinky.  

E: 102, 110, 120, 123, 124, 

 

Negativní působení některých "éček" na jednotlivé orgány nebo systémy:  

Střeva: E 220,221, 222, 223, 224 

Zažívání: E 338, 339, 340, 341, 407, 450, 461, 463, 465, 466, 107 

Kůže: E 230, 231, 232, 233 

Ničící vitamín B12: E 200 

Cévy: E 250, 251, 252 

Cholesterol: E 320,321  

Kancerogeny: 
E 113,131, 142, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 329  

  

POZOR!! E 123 je silně rakovinotvorný!!! V USA a Rusku zakázán!!! 
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Příloha číslo 9: Vzorový dotazník 

Dotazník 
Vážený respondente, 

Jmenuji se Zuzana Kovolová a jsem studentka 3. ročníku Ekonomické fakulty Vysoké 
školy báňské v Ostravě. Dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku, který se Vám dostal 
do rukou. Tento dotazník mi bude sloužit k vypracování bakalářské práce na téma Význam 
obchodních značek pro spotřebitele a trh.  

Cílem tohoto dotazníku je zjistit postoj spotřebitelů k obchodním značkám týkajících 
se potravin. Ráda bych znala Váš názor, který mi může významně pomoci k nalezení 
informací týkajících se této problematiky. Dotazník je zcela anonymní a Vaše odpovědi 
budou použity pouze pro potřeby mé bakalářské práce. 

 Děkuji za Vaši spolupráci a čas strávený vyplněním tohoto dotazníku. Vámi 
vybranou odpověď označte, nebo v určitých případech vypište. Potravinami se rozumí jídlo i 
nápoje. 

 
1. Značka potraviny, kterou kupujete je pro Vás: 
□ nedůležitá □  méně důležitá □  důležitá □  velmi důležitá 
 
2. Vypište nejvíce 5 značek jakékoliv potraviny, které se Vám vybaví: 
…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 
……………………………. 
 
3. Ovlivní Vás při nákupu potraviny jejich složení uvedené na obalu? 
□  ano □  ne 
 
4. Jak často si všímáte při výběru potravin jejich složení vedené na obalu? 
□   nikdy  □ někdy □  často  □  velmi často  □  vždycky 
 
5. Znáte nějaké škodlivé látky obsažené v potravinách? 
□  ano (vypište jaké)………………………………………………………………………… 
□  ne 
 
6. Koupil(a) jste si někdy či nakupujete bio potraviny? 
□  ano □  ne 
 
7. Jak často si kupujete bio potraviny? 
□  každý den 
□  alespoň jednou týdně 
□  alespoň jednou měsíčně 
□  alespoň jednou v roce 
□  bio potraviny nekupuji 
 
8. Jaké bio potraviny kupujete? (můžete označit i více možností) 
□  pečivo  □  nápoje □  zeleninu □  ovoce  □  mléčné výrobky 
□  maso  □  sladkosti □  masité výrobky   □  žádné 
□  jiné (vypište jaké)……………………………………………………………………… 
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9. V jakém typu prodejny jste se setkal(a) s bio potravinami? (můžete označit více 
možností) 

□  supermarket, hypermarket, apod. □  prodejna zdravé výživy 
□  maloobchod s potravinami  □  ani v jedné z výše uvedených možností 
 
10. Bio potraviny jsou podle Vás: 
□  levné  □  drahé □cenově přijatelné 
 
11. Bio potraviny jsou podle Vás: 
□  kvalitní  □  nekvalitní □  kvalitní stejně jako jiné potraviny 
 
12. Je podle Vás výběr bio potravin v prodejnách dostatečný? 
□  ano  □  ne 
 
13. Kde jste se setkal(a) s reklamou na bio potraviny? (můžete označit více možností) 
□  rádio  □  televize □  internet □  reklamní leták 
□  časopisy, noviny, apod. □  s reklamou na bio potraviny jsem se nesetkal(a) 
 
14. Znáte potraviny označené touto značkou? 
□  ano  □ ne 
 
 
15. Koupil(a) jste si někdy či nakupujete potraviny s touto značkou?(vypište) 
□  ano (proč?)……………………………………………………………………………… 
□  ne (proč?)……………………………………………………………………………….. 
 
Jste: □  žena 
        □  muž 
 
Vzdělání:  □  základní 
  □  vyučen(a) 
  □  středoškolské s maturitou 
  □ vysokoškolské 
 
Věk: □  16-20 
    □  21-30 
    □  31-40 
    □  41-50 
    □  51-60 
    □  61 a více 
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Příloha číslo 10: Vyhodnocený dotazník 

Přehled vyhodnoceného dotazníku 
celkem  119 respondentů 
pohlaví:   
ženy 84 70,59% 
muži 35 29,41% 
   
věk:   
16-20 20 16,81% 
21-30 57 47,90% 
31-40 14 11,76% 
41-50 14 11,76% 
51-60 10 8,40% 
61 a více 4 3,36% 
   
vzdělání:   
základní 7 5,88% 
vyučen(a) 25 21,01% 
středoškolské 74 62,18% 
vysokoškolské 13 10,92%    

1. Značka potraviny kterou kupujete je pro Vás: 
   
nedůležitá 12 10,08% 
méně důležitá 41 34,45% 
důležitá 61 51,26% 
velmi důležitá 5 4,20% 
   

2. Vypište nejvíce 5 značek jakékoliv potraviny, které se Vám vybaví: 
   

Orion 45 37,82% 
Danone 34 28,57% 
Kunín 26 21,85% 
Kofola 20 16,81% 
Vitana 16 13,45% 
Coca-Cola 15 12,61% 
Olma 12 10,08% 
Rama  11 9,24% 
Opavia 9 7,56% 
Knorr 8 6,72% 
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3. Ovlivní Vás při nákupu potraviny jejich složení uvedené na obalu? 

   
ano 52 43,70% 
ne 67 56,30% 
   

4. Jak často si všímáte při výběru potravin jejich složení uvedené na obalu? 
   
nikdy 31 26,05% 
někdy 21 17,65% 
často 42 35,29% 
velmi často 15 12,61% 
vždycky 10 8,40% 
   
 

5. Znáte nějaké škodlivé látky obsažené v potravinách? 
   

ano (vypište jaké) 79 66,39% 
éčka, konzervanty, barviva, emulgátory, 
stabilizátory,…     
ne 40 33,61% 
   
 

6. Koupil(a) jste si někdy či nakupujete biopotraviny? 
   

ano 69 57,98% 
ne 50 42,02% 
   

8. Jaké biopotraviny kupujete? (můžete označit i více možností): 
   
mléčné výrobky 40 33,61% 
pečivo 21 17,65% 
zelenina 26 21,85% 
ovoce 18 15,13% 
nápoje 15 12,61% 
sladkosti 10 8,40% 
masité výrobky 3 2,52% 
maso  2 1,68% 
žádné 40 33,61% 

jiné 
čaj, vajíčka, těstoviny, mouka, třtinový 
cukr 
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9. V jakém typu prodejny jste se setkal(a) s biopotravinami? 

                                        (můžete označit i více možností)  
   
supermarket, hypermarket, apod.   56 
prodejna zdravé výživy   61 
maloobchod s potravinami   25 
ani v jedné z výše uvedených možností   9 
   

10. Biopotraviny jsou podle Vás:  
   
levné 32 26,89% 
drahé 87 73,11% 
cenově přijatelné 0 0,00% 
   
 

11. Biopotraviny jsou podle Vás:  
   
kvalitní   81 
nekvalitní   1 
kvalitní stejně jako jiné potraviny   37 
   

12. Je podle Vás výběr biopotravin v prodejnách dostatečný? 
   
ano 39 32,77% 
ne 80 67,23% 
   
 

13. Kde jste se setkal(a) s reklamou na biopotraviny? 
(můžete označit více možností)  
   
rádio 5 4,20% 
televize 64 53,78% 
internet 20 16,81% 
reklamní leták 31 26,05% 
časopis,noviny… 53 44,54% 
nesetkal(a) 5 4,20% 
   

14. Znáte potraviny označené touto značkou? 
   
ano 64 53,78% 
ne 55 46,22% 
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15. Koupil(a) jste si někdy či nakupujete potraviny s touto značkou? (vypište) 

   
ano 64 53,78% 
protože jsou zdravé, kvalitní, nealergické, bez chemie, chutné 
ne 55 46,22% 
protože jsou nezajímavé, neznámé, drahé 

 

Na základě zjištěných údajů jsem vytvořila  desatero možnosti a doporučení, které 

zlepší povědomí spotřebitelů vůči biopotravinám označených značkou ,,Bio“ a tím ho pomůže 

chránit před výrobci jež označování ,,Bio“ zneužívají a také mu pomůže spotřebiteli lépe       

se orientovat na trhu. 

 

1. ,,Bio“ je značka garantovaná státem. 

Bioprodukty označené touto značkou pocházejí z hospodářství, které splňuje přísné 

podmínky, jež vyplývají ze zákona č. 242/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Nařízení 

Rady Evropské unie č. 2092/1992 EHS. Stát garantuje, že takový prodkukt má minimální 

dopad na životní prostředí. 

 

2. Biopotraviny jsou produktem ekologického zemědělství. 

V ekologickém zemědělství se nepoužívá oproti konvenčního zemědělství 

syntetických chemikálií. Půda se hnojí přírodním hnojem, zeleným hnojením či kompostem. 

Plevel a škůdci se ničí mechanicky, vysazováním přirozených nepřátel nebo například 

střídáním plodin. Zvířata musí mít dostatek pohybu, nesmí být stresována, krmena růstovými 

hormony, masokostní moučkou a antibiotiky. Nesmí se používat geneticky upravené 

organismy ani produkty z nich pocházející. 

  

3. Spolehlivost biopotravin je dána důslednou kontrolou a certifikací. 

Každá osoba, jež provozuje podnikatelskou činnost v oblasti ekologického 

zemědělství musí mít uzavřenou smlouvu s některou z kontrolních organizací (KEZ, 

ABCERT GMbH, BIOKONT s.r.o.), která je pověřena kontrolou a certifikací biopotravin. 

Biopotravina pak musí být označena kódem jedné z těchto organizací. 

 

4. ,,Bio“ je značka, která méně poškozuje životní prostředí. 

Na základě tohoto faktu, by měly být při státních zakázkách preferovány produkty, 

označené touto značkou, při exportu je ekoznačka dokonce i podmínkou. Navíc tyto produkty 
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musí neustále vyvíjet produkty ještě šetrnější vůči životnímu prostředí, což je dáno přísnými 

směrnicemi. 

 

 

5. ,,Bio“ je značka, která je drahá. 

O tom, že bioprodukty jsou drahé není pochyb (bývají dražší zhruba o 20-40%). Také 

není ale pochyb o tom, že je stále více lidí, kteří si zvolí tyto výrobky, protože takovýto 

výrobek méně poškozuje životní prostředí a navíc je vhodný v rámci výživy člověka. Navíc 

tyto výrobky mají nižší výnosy a větší podíl ruční práce. V tomto případě hraje také svou roli 

kvalita, která je stavěná před kvantitu, což se určitě netýká konvenčních potravin.                  

U konvenčních potravin totiž konkurenční boj způsobuje, že prvotním cílem je kvantita 

výroby, která umožňuje nižší cenu, jež je pro výrobce konkurenční výhodou.  

 

6. ,,Bio“ je značka, která je kvalitní. 

Kvalita vyplývá z toho, že biopotraviny nesmí obsahovat chemické konzervanty, 

umělá barviva a stabilizátory. Zemědělci nesmějí používat pesticidy, stimulátory růstu         

ani geneticky modifikované organismy. Biopotraviny navíc mají vysokou nutriční hodnotu a 

jsou velice chutné. 

 

7. ,,Bio“ je značka, která nabízí široký sortiment. 

Bioprodukt plní stejné funkce jako výrobky ostatní, proto se v obchodech vyskytuje 

široká škála těchto výrobků pro každodenní potřebu, což zaručuje, že výrobky jsou              

pro spotřebitele dostupné při denních nákupech. 

 

8. ,,Bio“ je značka, kterou  spotřebitel pozná. 

Biopotravinu spotřebitel pozná tak, že pravé a certifikované biopotraviny jsou 

označené grafickým znakem ,,Bio“ s nápisem ,,Produkt ekologického zemědělství“ s číslem 

kontrolní organizace. Tzv. ,,Zelená zebra“ (jak bývá toto logo někdy nazýváno) zaručuje,     

že jsou bioprodukty pravé a z domácí ekofarmy. 

 

9. . ,,Bio“ je značka, která je věrohodná. 

Program této značky je nestranný a způsob kontroly je všem zúčastněným subjektům 

jasný, navíc nikdo nesmí být k používání této značky nucen. 
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10. ,,Bio“ je značka, která je neustále kontrolována. 

Nejprve probíhá vstupní kontrola o udělení certifikátu, pak probíhá každoroční celoplošná 

úplná kontrola. Tato kontrola je dvoustupňová, nejdříve probíhá přímo na ekofarmě nebo       

u výrobce, toto je první stupeň. Druhý stupeň probíhá v kanceláři kontrolní organizace.      

Zde se prověřuje formální správnost zápisů a vyhodnocuje se rozhodnutí o osvědčení.           

Při zjištění rozporu, může být nařízen zákaz označovat touto značkou výrobky, ale může být 

také zrušen certifikát. 
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