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ÚVOD 

Být environmentálně uvědomělý, ať uţ obyčejný občan, výrobce, dovozce nebo 

poskytovatel sluţeb je v posledních letech stále více ţádané.  Poţadavek ochrany ţivotního 

prostředí a také zdraví se prolíná všemi vrstvami společenského ţivota. Je především 

v zájmu obyvatel, aby na tento poţadavek kladli neustále větší důraz. Stát je proto povinen 

jasně formulovat svou politiku v péči o ţivotní prostředí a neustále podporovat vytváření 

účinných nástrojů k její realizaci.  

Jedním z takových nástrojů, kterým se zabývá má diplomová práce je právě 

ekoznačení, nebo-li systém označování ekologicky šetrných výrobků ochrannou známkou 

„Ekologicky šetrný výrobek/sluţba“ nebo po vstoupení České republiky do Evropské Unie 

i Ekoznačkou EU.  

Náš systém označování ekologicky šetrných výrobků je v podstatě stále systémem 

„mladým“, je potřeba ho neustále podporovat a zdokonalovat prostřednictvím 

„zkušenějších“ systémů. Je třeba ale dodat, ţe český program je plně srovnatelný se 

systémy zahraničními.  

K jednomu z nejvýznamnějších a také nejstarších systémů patří německý „Modrý 

anděl“, který byl zaloţen jako vůbec první systém ekoznačení, v Německu, jiţ v roce 1978. 

A právě srovnání obou těchto systémů je předmětem mé diplomové práce a to jak 

z hlediska porovnání oblastí, pro které jsou vytvořené technické směrnice v České 

republice a Německu, tak především z hlediska návrhu takové technické směrnice  

převzatou z  Německého systému, která by byla přínosem pro trh v České republice 

a motivovala výrobce/dovozce nebo poskytovatele sluţeb zvýšit svůj environmentální 

profil a přispět tak k ochraně ţivotního prostředí. 
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1 OBECNÉ CHARAKTERISTIKY PROBLEMATIKY 

EKOZNAČENÍ 

Slovo ekoznačení vzniklo počeštěním anglického slova eco – labelling 

(ekoetikování). Ministerstvo ţivotního prostředí definuje ekoznačení jako: „Označování 

produktů (výrobků a sluţeb), které jsou v průběhu celého ţivotního cyklu prokazatelně 

šetrnější, nejen vůči ţivotnímu prostředí, ale i ke zdraví spotřebitele, neţ jiné výrobky, 

uţívající se ke stejnému účelu, tzn. produkty, jeţ jsou z funkčního hlediska vzájemně 

srovnatelné nebo zaměnitelné“. Jejich kvalita však zůstává na velmi vysoké úrovni. [1] 

Na ekoznačení se vztahuje norma ISO 14024, kde je uvedena přesná definice pojmu 

ekoznačení, která definuje ekoznačení jako „dobrovolný program třetí strany, zaloţený na 

základě uplatnění více kritérií, který uděluje licence opravňující k  pouţití 

environmentálních značek na výrobcích, které ukazují, v rámci určité výrobkové kategorie, 

na celkovou větší vhodnost výrobku z environmentálního hlediska s ohledem na jeho 

ţivotní cyklus“. [2]  

Úkolem systému ekoznačení je:  

 Vybrat takové výrobkové kategorie, tj. skupiny výrobků, u kterých je 

moţné sníţit negativní dopad na ţivotní prostředí a to v  průběhu celého 

ţivotního cyklu. [1]   

 Programy ekoznačení především díky své dobrovolnosti netvoří ţádné 

překáţky trhu, ale naopak poskytují konkurenční výhody firmám, které mají 

své prokazatelně šetrnější výrobky označeny ekoznačkou. [4] 

 Určovat soubory poţadavků, které musí výrobek splňovat, aby mohly být 

povaţovány za ekologicky šetrnější s následným udělením ekoznačky 

výrobkům formou licenční smlouvy.  

 Kontrola shodných vlastností označených výrobků s příslušnými poţadavky 

a provádění kontrol, zda-li jsou dodrţovány podmínky licenční smlouvy. [1] 

 Slouţí jako nástroj pro podporu zeleného nakupování. Touto formou je 

ukládáno ústředním organizacím státní správy a samosprávy jak postupovat 

při zadávání veřejných zakázek podle příslušných metodik zeleného 

nakupování pro dané produktové skupiny.  
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 V případech, kdy pro druh poptávaného produktu metodiky neexistují, 

doporučuje upřednostňovat výrobky prokazatelně šetrnější vůči ţivotnímu 

prostředí. [4] 

1.1 Vznik ekoznačení 

Nápad označit výrobek, který je vůči ţivotnímu prostředí šetrnější neţ jiné výrobky 

slouţící ke stejnému účelu, je datován stejně jako tzv. zelený marketing, do sedmdesátých 

let našeho století. Právě v této době se značně zvýšila povědomost společnosti  

o  problematice ţivotního prostředí a o negativních dopadech výrobních procesů na 

přírodní ekosystémy. Především spotřebitelé ve vyspělých zemích,  ukázali svojí ochotu, 

chovat se ohleduplněji vůči ţivotnímu prostředí upřednostňováním takových výrobků, 

které prokazatelně méně poškozují ţivotní prostředí, neţ jiné s nimi srovnatelné výrobky. 

Tyto důvody měly značný vliv na strategii podniků a vedly k intenzivnímu rozvoji 

zeleného marketingu a k velké propagaci a podpoře výrobků, které byly prokazatelně 

šetrnější vůči ţivotnímu prostředí. Sami výrobci si tyto výrobky začali nápadně označovat. 

Spotřebitel reagoval tím, ţe sám začal tyto výrobky aktivně vyhledávat. V tomto 

důsledku se zvýšil obrat firem, které byly schopny takovéto výrobky na trh dodávat. 

V tomto důsledku se ale začalo zvyšovat i mnoţství výrobků, které se prokazovaly jako 

výrobky šetrnější vůči ţivotnímu prostředí, aniţ by u nich docházelo k nějakému 

viditelnému sníţení negativního dopadu. Konkurenční a ekologické nátlakové skupiny si 

v krátké době všimly rozdílu mezi inzerovanými a skutečnými vlastnostmi výrobku. Tyto 

nesrovnalosti sniţovaly důvěru jak ve výrobce tak i u jejich produktů.  

Bylo nutné zavést pořádek a zvýšit důvěryhodnost systému při označování výrobků, 

prokazatelně ohleduplnějších vůči ţivotnímu prostředí a to v celém jeho ţivotním cyklu 

(od těţby surovin přes výrobu a pouţití výrobku aţ po jeho konečnou likvidaci ve formě 

odpadu). [1] 
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1.2 Podstata ekoznačení 

Tím, ţe ekoznačení je trţně orientovaným nástrojem, tzn. ţe poţadovaný výsledek 

jeho pouţití, sníţení negativního dopadu výrobku na ţivotní prostředí, není závislé jen na 

samotném podniku, ale především je potřebné vytvoření trhu s ekologicky šetrnějšími 

výrobky. 

Poptávka a nabídka, která je vztahována na takové výrobky, které jsou šetrnější vůči 

ţivotnímu prostředí více neţ výrobky jimi podobné, je základním rysem všech trţních 

mechanismů, které ekoznačení vyuţívá. Poptávku vytvářejí takoví spotřebitelé, kteří jsou 

seznámeni s problémy ţivotního prostředí, jsou aktivní, zodpovědní a ochotni řešit 

problémy související s ţivotním prostředí. Nabídku vytvářejí podobně motivovaní výrobci 

nebo dovozci, kteří také získávají moţnost zvýšit zisk a konkurenceschopnost svého 

podniku na trhu. [3] 

Na úspěch ekoznačení mají vliv všechny faktory, které mohou ovlivnit jak velikost 

nabídky, tak i velikost poptávky. Z hlediska nabídky jde především o správný výběr typu 

výrobku. Nejlepším typem výrobku z tohoto hlediska je takový výrobek, který nemá 

vysokou spotřebu, má velký obrat a u kterého lze bez velkého finančního zatíţení sníţit 

negativní dopady na ţivotní prostředí. Na straně poptávky hraje podstatnou roli kromě jiţ 

výše uvedených vlastností spotřebitele, také velikost kupní síly obyvatelstva, cena 

výrobku, jeho dostupnost na trhu a vědomí spotřebitele o jeho existenci. [3] 
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1.3 Zavádění certifikačních systému ekoznačení 

První certifikační systém ekoznačení, jehoţ důvěryhodnost byla ověřována 

a garantována třetí, nezávislou stranou (v tomto případě Spolkovým úřadem pro ochranu 

ţivotního prostředí), byl uveden do praxe ve Spolkové republice Německo v roce 1978. 

V Německu se Program velmi rychle rozšířil do povědomí obyvatel a o udělení jeho 

ochranné známky, ekoznačky „Modrý Anděl“ měly zájem i zahraniční firmy, obchodující 

na německých trzích. [1] 

Vliv úspěchu německého systému ekoznačení vedl k vypracování dalších programů 

i v jiných zemích. V pořadí další zemí, která zavedla jednotný systém označování výrobků 

šetrnějších vůči ţivotnímu prostředí, byla v roce 1988 Kanada. Kanadský program 

(Environmental Choice Program, zkráceně ECP) byl vytvořen v rámci závazku kanadské 

vlády podporovat trvale udrţitelný rozvoj, čili začlenit aspekty podpory ochrany ţivotního 

prostředí do ekonomických rozhodování.  

Koncil ministerstev pro záleţitosti spotřebitelů ve skandinávských zemích, vyhlásil 

v roce 1989 skandinávský státní systém ekoznačení, který se stal prvním nadnárodním 

programem. Na jeho plnění se totiţ společně podílejí Finsko, Island, Norsko a Švédsko. 

Jako dalším programem byl ve stejném roce vyhlášen státní národní program 

v Japonsku a první soukromý program (řízený soukromou společností Green Seal) v USA. 

V průběhu dalších let pak byly systémy ekoznačení (státní, soukromé, národní           

i nadnárodní) zaváděny v mnoha dalších státech. Tento vývoj systému ekoznačení ve světě 

je uveden v grafu č. 1.[1]  

Vývoj systému ekoznačení 
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Graf č. 1 - Vývoj systému ekoznačení ve světě 

Zdroj: [1] 
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Co se týče Evropské Unie (dále jen „EU“) jako celku, byl program ekoznačení EU 

zaloţen v roce 1992, jako dobrovolný nástroj s cílem podporovat podniky, aby na trh 

dodávaly ekologicky šetrné výrobky vůči ţivotnímu prostředí. Tato ekoznačka je 

udělována produktům na trhu v celé EU. Tedy prostřednictvím jedné značky mohou být 

výrobky propagovány po celé Evropě, včetně zemí jako jsou Norsko, Lichtenštejnsko 

a Island.  

Logo ekoznačky EU má podobu stylizované květiny  (viz. obrázek č.1) se zeleným 

stonkem a kulatým květenstvím, které je tvořeno modrými hvězdičkami a symbolem „Є“ 

uprostřed tohoto květenství. Součástí značky je také stylizovaný nápis „EU Ecolabel“, 

který je nedílnou součástí této ekoznačky. [6] 

 

 

Obrázek č. 1 - Ekoznačení Evropské Unie 

Zdroj: [6]  

1.4 Výhody systému ekoznačení 

Zavedení systému ekoznačení má mnoho pozitiv a to jak z  pohledu ochrany 

ţivotního prostředí, tak z  pohledu výrobce nebo státních orgánů. Pozitiva nevyplývají jen 

z preventivního působení ekoznačení, ale i z jeho trţního charakteru. 

Mezi hlavní pozitiva  zavedení systému ekoznačení z pohledu zlepšování   a ochrany 

ţivotního prostředí patří:  

 

1. Velké mnoţství moţností prostřednictvím, kterých lze sniţovat negativní vliv 

na ţivotní prostředí 

V důsledku začlenění metody hodnocení ţivotního cyklu do systému ekoznačení      

se z původního sniţování negativního dopadu jiţ hotového výrobku, přešlo na hledání 

způsobu, jak sníţit negativní dopady výrobku na ţivotní prostředí v průběhu celého jeho 

ţivotního cyklu. [1] 
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Preventivní opatření sniţující negativní působení výrobku na ţivotní prostředí, se tak 

můţe týkat kterékoli fáze jeho ţivotního cyklu, surovin (např. náhrada neobnovitelných 

surovin surovinami obnovitelnými), vlastní výroby (sníţení emisí, odpadů, obsahu 

pouţitých toxických látek atd.), uţití výrobku (úspora energie, vody apod.) nebo jeho 

závěrečné likvidace.  

Pouţitím metody hodnocení ţivotního cyklu lze přitom stanovit nejen negativní 

důsledky jednotlivých fází ţivotního cyklu výrobku pro ţivotní prostředí, ale také určit 

nejlepší alternativy pro sníţení jejich negativních důsledků. Systému ekoznačení  tedy 

ovlivňuje výběr a pouţívání surovin, výběr technologií a způsob zneškodnění jiţ pouţitého 

výrobku. 

2. Stálý tlak na vývoj produktů šetrnějších vůči ţivotnímu prostředí 

V důsledku toho, ţe platnost poţadavků, kterým musí vyhovovat ekologicky šetrný 

výrobek, je vţdy časově omezená (většinou tři roky v závislosti na pravidlech příslušného 

systému ekoznačení a formě, kterou se stanovuje platnost poţadavků v příslušném 

dokumentu – směrnici), mohou být sledované hodnoty neustále zpřísňovány. 

Protoţe ekoznačku lze propůjčit jen na určitou, omezenou, dobu, výrobce je tedy 

neustále nucen ke zlepšování vlastností svých produktů z hlediska jejich celkového vlivu 

na ţivotní prostředí. 

3. Moţnost vyuţít velkého informačního potenciálu ekoznačení ke zvýšení 

povědomí a vzdělávání obyvatelstva 

Uveřejňováním důvodů pro výběr označených výrobků, lze bez nátlaku a poměrně 

rychle informovat spotřebitele o škodlivých vlivech různých látek a procesů na ţivotní 

prostředí, a tím zvyšovat úroveň znalostí obyvatelstva o problematice ţivotního prostředí, 

dobrých důvodech pro nákup a uţívání ekologicky šetrných výrobků. 

4. Ovlivnění celého dodavatelského řetězce 

Výrobce, který stojí o to dosáhnout udělení ekoznačky, si potřebné suroviny              

a materiály vybírá tak,  aby mohl prokázat, ţe jejich vliv na ţivotní prostředí, je v co 

nejmenší míře negativní. [1] 
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Jednotliví dodavatelé, kteří by se dobrovolně systému ekoznačení nezúčastnili, jsou 

stejně pak v konkurenčním boji nuceni pro výrobu svých produktů volit takové způsoby 

výroby, které budou z hlediska vlivu na ţivotní prostředí co nejšetrnější a tím se také do 

ochrany ţivotního prostředí zapojují. 

5. Vyzdvihnutí potřeby změn společenské povahy 

Z environmentální politiky orientované na výrobek, názorně vyplývá, ţe dosaţení 

zdravého ţivotního prostředí není jen technicko – technologický problém, ale souvisí to 

i s problémem společenským. Potřebná změna spotřebních vzorců souvisí také se změnami 

hodnot, kdy nedílnou součástí je i změna ţivotního stylu společnosti a se zvýšením 

sociálního cítění a individuální zodpovědnosti. [1] 
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2 SYSTÉM EKOZNAČENÍ V ČESKÉ REPUBLICE 

2.1 Vznik ekoznačení v České republice, zavedení Národního 

programu označování výrobků ochrannou známkou 

„Ekologicky šetrný výrobek“ 

 

Systém ekoznačení v České republice byl zaveden z iniciativy ministra ţivotního 

prostředí a ministra hospodářství. Návrh zavést systém ekoznačení byl přednesen 

ministrem ţivotního prostředí a souhlas vlády k jeho realizaci byl dán vládním usnesením 

č. 159 ze dne 7. dubna 1993. Na základě tohoto usnesení byl 14. dubna 1994 vyhlášen 

český systém ekoznačení pojmenovaný Národní program označování výrobků ochrannou 

známkou „Ekologicky šetrný výrobek“ (viz. obrázek č.2), jako účinný preventivní nástroj 

strategie v péči a ochraně ţivotního prostředí. (Dále jen „Program“ ). Program se řídí 

„Pravidly Ministerstva ţivotního prostředí o realizaci Národního programu označováni 

ekologicky šetrných výrobků a sluţeb“ vydanými ve Věstníku Ministerstva ţivotního 

prostředí č. 10/2006. [4] 

Podpory prodeje a vyuţívání ekologicky šetrných výrobků se týká i usnesení vlády 

ČR č.720/2000 ze dne 19.7.2000. 

Český Program ekoznačení byl především zpracován tak, aby odpovídal a byl 

v souladu se zahraničními programy, speciálně pak s programem Evropské Unie                

a programy zemí OECD. Tento soulad má přispět také k snadnějšímu odebírání našich 

výrobků v zahraničí.  

Ochranná známka českého Programu (viz.obrázek č.2) je tvořena stylizovaným 

písmenem „e“ s nápisem „Ekologicky šetrný výrobek“ nebo „Ekologicky šetrná sluţba“ 

(viz. obrázek č. 3) v horní části a identifikačním čtyřmístným číslem ve spodní části. První 

dvojčíslí uvádí číslo směrnice, druhé dvojčíslí pořadové číslo nabyvatele licenční smlouvy. 

[1] 
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Značka můţe být pouţívána pouze v jednobarevném (zeleném nebo černobílém) 

provedení. Značka je zaregistrována jako ochranná známka u Úřadu průmyslového 

vlastnictví Praha a jejím vlastníkem je CENIA, česká informační agentura ţivotního 

prostředí. Značku bez registračního čísla lze pouţít pouze k propagačním účelům 

Programu a samotné značky. [4] 

V České republice, se vstupem do Evropské unie od roku 2004, začala pouţívat také 

ekoznačka Evropské unie pro „Ekologicky šetrné výrobky“ (viz. obrázek č. 1) [3] 

Národní program označování ekologicky šetrných výrobků a sluţeb se řídí 

ustanoveními technické normy ČSN ISO 14024 Environmentální značky a prohlášení – 

Environmentální značená typu I. Ekoznačka. Ekologicky šetrný výrobek/sluţba je proto 

uznávaným dokladem o kvalitách výrobků a sluţeb i v zahraničí, ačkoli se vztahuje jen na 

produkty nabízené na trhu České republiky. Pravidla k realizaci programu na základě 

Usnesení vlády č. 465/2000 ze dne 14.června 2010 vydalo ministerstvo ţivotního prostředí. 

V současnosti platná verze pravidel je z roku 2006. [4] 

V Pravidlech k realizaci Programu jsou také zaneseny pravomoci a odpovědnosti 

jednotlivých subjektů zúčastněných v Programu: 

 Ministerstvo ţivotního prostředí – garant a odpovědný orgán Programu. 

 Rada pro dobrovolné nástroje – odborný poradní orgán ministra ţivotního 

prostředí. 

 Agentura pro ekologicky šetrné výrobky a sluţby, jejíţ roli zastává CENIA 

– orgán, Programu zodpovědný především za posuzování ţádostí o udělení 

ekoznačky, tvorbu kritérií pro jednotlivé výrobkové kategorie a také za 

odbornou podporu, informační a propagační činnost. 

Důleţitou roli v rámci Programu zaujímají akreditované laboratoře, které provádějí 

měření a zkoušky, jejichţ výsledky musí být – je-li to vyţadováno, součástí ţádosti  

o udělení ekoznačky. [4] 

Od vyhlášení Národního programu na označování ekologicky šetrných výrobků je 

ekoznačkou označeno zhruba 197 výrobků, které je moţné zařadit do 64 výrobkových 

kategorií (viz. příloha č. 1 - Seznam výrobkových kategorií v ČR, pro které jsou stanovena 

kritéria posuzování). [5] 
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Obrázek č. 2 - Ochranná známka „Ekologicky šetrný výrobek“ 

Zdroj: [4] 

 

 

 

Obrázek č. 3 - Ochranná známka „Ekologicky šetrná sluţba 

Zdroj: [4] 
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2.1.1 Zásady Programu 

Český Program ekoznačení se řídí podobnými zásadami, které jsou společné 

nejvýznamnějším světovým systémům ekoznačení. Dle ministerstva ţivotního prostředí se 

jedná o tyto zásady:  

1. Zásada orientace na výrobky spotřebního charakteru 

Důvodem je značný rozsah spotřeby a velká rozmanitost výrobků spotřebního 

charakteru, zvýšený výskyt alternativních výrobků a velký počet spotřebitelů. 

2. Zásada a pozitivnosti a šetrnosti výrobků vůči všem sloţkám ţivotního 

prostředí  

Šetrnosti výrobků k ţivotnímu prostředí je nutné dosahovat pouze zvýšením jeho 

pozitivního vlivu na ţivotní prostředí. Je nutné zamezit situaci, kdy likvidace negativního 

dopadu výrobku na jednu sloţku ţivotního prostředí, způsobí vznik negativního dopadu na 

jinou sloţku ţivotního prostředí. 

3. Zásada dobrovolnosti  

Dobrovolný charakter systému znamená, ţe nikdo nebude vytvářet překáţky  na trhu. 

Naopak mnozí výrobci sami zjistí, ţe jim ekoznačka dává konkurenční výhodu na trhu. [6] 

 Nikdo nesmí být nucen k účasti na Programu ani státními ani jinými sloţkami 

správními orgány a na účast v Programu nesmí být vázány ţádné jiné výhody, neţ ty, které 

vyplývají z Programu samotného.  

4. Zásada srozumitelnosti 

Poţadavky týkající se šetrnosti výrobků a způsoby jejich  kontroly musí být 

srozumitelné všem zúčastněným stranám. 

5. Zásada věrohodnosti 

Řízení Programu musí být nestranné a zaloţené na vědecké  bázi. Musí být zaručeno, 

ţe dopad označeného výrobku na ţivotní prostředí je značně niţší neţ dopad  

alternativních neoznačených výrobků 
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6. Zásada aplikace metody LCA – life cycle assesment – hodnocení ţivotního 

cyklu 

Hodnocení výrobku a jeho důsledků pro ţivotní prostředí  musí být prováděno          

v rámci celého cyklu jeho existence,  tj. od výběru surovin přes vlastní výrobu výrobku, 

jeho  uţití a zneškodnění vzniklého spotřebního odpadu. 

7. Zásada vyloučení výrobku, pro které platí jiné specifické předpisy 

Potraviny, nápoje, léčiva, střelné zbraně,  výbušniny, apod. 

8. Zásada časového omezení 

Ochranná známka Programu "Ekologicky šetrný výrobek",  dále jen ochranná 

známka, se propůjčuje na omezenou dobu. 

9. Zásada finálnosti výrobku 

Ochranná známka se propůjčuje výrobku jako celku,  ne pouze jeho částem. 

10. Zásada otevřenosti 

O udělení ochranné známky v ţádném  případě nerozhodují vlastnosti ţadatele. 

Ţadatelem můţe  být kterákoli firma, domácí i zahraniční, státní nebo  privátní, malá          

i velká, známá i neznámá s velkým podílem  na trhu, s malým podílem na trhu, atd. 

Rozhodující je  pouze výrobek a jeho shoda s poţadovanými poţadavky. 

11. Zásada kontroly 

Program musí obsahovat mechanismy, které zabraňují  zneuţívání ochranné známky 

a zajišťují kontrolu plnění  stanovených poţadavků, jak z hlediska propůjčování  ochranné 

známky, tak i z hlediska jejího uţívání. 

12. Zásada mezinárodní harmonizace 

Podmínky pro propůjčování ochranné známky je třeba  harmonizovat s podmínkami 

jiných národních či regionálních programů a umoţnit tak vzájemné uznávání těchto 

programů“. [1] 
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2.1.2 Cíle Programu 

Mezi nejdůleţitější cíle Programu patří:  

 Dávat spotřebiteli státní garanci, která poskytuje záruku, ţe u označeného 

výrobku, jsou v co největší míře potlačeny neţádoucí vlivy na ţivotní 

prostředí a přírodní zdroje a to na základě jeho ekologického hodnocení 

vlastnosti výrobků (v souladu se současným stavem a úrovní poznání). 

 Zajistit bezpečnou orientaci ekologicky uvědomělého spotřebitele v široké 

škále téměř shodných výrobků. 

 Zvýšit odbyt těchto výrobků a vytvořit tak jeden ze základních mechanismů 

trţního hospodářství, tj. poptávku spotřebitele a vyvolat tak konkurenční 

soutěţení mezi výrobci. [1] 

2.2 Řízení programu 

2.2.1 Funkce Ministerstva ţivotního prostředí a Rady pro 

dobrovolné nástroje v Programu 

Garantem Programu, zodpovědným za jeho celkovou koncepci a řízení,                    

je Ministerstvo ţivotního prostředí. Mezi jeho hlavní úkoly patří zveřejňování nově 

schválených technických směrnic a ostatních podmínek pro získání ekoznačky.  

Rada pro dobrovolné nástroje je odborným poradním orgánem ministra ţivotního 

prostředí ohledně Programu. Jejími členy jsou zástupci oblastí hospodářského                     

a společenského ţivota.  

Rada posuzuje a doporučuje návrhy na stanovení kategorií vhodných pro hodnocení 

ekologicky šetrných výrobků a sluţeb, případně sama takové návrhy připravuje.  

Rada také doporučuje změny, revize nebo prodlouţení platnosti technických směrnic 

ministerstva. [4] 
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2.2.2 Funkce odpovědného výkonného orgánu  

Odpovědným výkonným orgánem Programu je Agentura pro ekologicky šetrné 

výrobky (dále jen Agentura). Agentura pro ekologicky šetrné výrobky je samostatný 

organizační útvar Českého ekologického ústavu.  

Mezi  hlavní pracovní náplně Agentury patří:  

 Přijímat návrhy výrobců, dovozců, institucí, zainteresovaných organizací, 

ale i široké veřejnosti (navrhovatelů) na výrobky vhodné k označení jako 

ekologicky šetrné výrobky a předkládat je Radě.  

 Starat se o zajištění přípravy a zpracování technických zpráv a návrhů 

směrnic (výběr expertů, odborných pracovišť a oponentů) a předkládat je 

Radě k posouzení (Agentura je zodpovědná za věcnou správnost směrnic).  

 Poskytovat ţadatelům přihlášky k propůjčení ochranné  známky spolu         

s úplným zněním příslušné směrnice a veškeré  další informace a pokyny.  

 Registrovat a vyřizovat přihlášky k propůjčení ochranné  známky, 

zpracovávat souhrnnou zprávu o výrobcích pro  udělení práva na uţívání 

ochranné známky. 

 Vybírat registrační poplatky za činnost spojenou s posouzením přihlášky      

a poskytnutím práva k uţívání ochranné známky. 

 Předkládat ministrovi ţivotního prostředí a Radě jednou  ročně zprávu o své 

činnosti. 

 Provádět podle poţadavků uvedených ve směrnicích u výrobce  kontrolu 

dodrţování podmínek na propůjčení ochranné známky. [1] 
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2.3 Postup při ţádosti o udělení ochranné známky  

Jestli-ţe podnik chce označit svůj výrobek chráněnou známkou Programu musí 

nejdříve zjistit, zda daný výrobek lze zařadit do některé z výrobkových kategorií, pro které 

jsou jiţ vyhlášeny směrnice s poţadavky na hodnocení.  

Pokud je směrnice jiţ vyhlášena, poţádá ţadatel o přihlášku na uzavření licenční 

smlouvy k propůjčení ochranné známky (dále jen přihlášku) u Agentury pro ekologicky 

šetrné výrobky . Tuto přihlášku obdrţí spolu s příslušnou směrnicí a dalšími pokyny. 

Pokud ale není navrhovaný výrobek součástí jiţ vyhlášených výrobkových kategorií, 

předloţí návrh na výrobek k označování Agentuře podnik neformálně. V návrhu by měly 

být zdůrazněny ty kladné vlivy výrobku, kterými výrobek výrazně  méně zatěţuje ţivotní 

prostředí neţ jiné výrobky, slouţící ke stejnému účelu. Součásti návrhu by měl být detailní 

popis výrobku, resp. příslušná dokumentace k výrobku. 

Tyto návrhy za účelem posouzení předkládá Agentura prostřednictvím 

místopředsedy a předsedy Rady poradě vedení Ministerstva ţivotního prostředí a také 

zasedání Rady. Pokud je návrh přijat, je výrobek zařazen do příslušné výrobkové kategorie 

a pro tuto kategorii je pak běţným způsobem zpracována směrnice.  

Po vyhlášení této směrnice postupuje ţadatel obdobným způsobem jako v případě, ţe 

je výrobek zahrnut v určité výrobkové kategorii, čili poţádá Agenturu o přihlášku 

k propůjčení ochranné známky. 

Vyplněnou přihlášku spolu s doklady o splnění poţadavků stanovených ve směrnici 

předá ţadatel opět Agentuře, která zahájí tzv. výběrové řízení o propůjčení ochranné 

známky. O závěrech řízení zpracuje Agentura souhrnnou zprávu o výrobku pro rozhodnutí 

o udělení práva na uţívání ochranné známky a to nejpozději do dvou měsíců od jeho 

zahájení. Tuto souhrnnou zprávu předloţí Agentura ministrovi ţivotního prostředí na další 

posouzení. Na základě kladného rozhodnutí ministra uzavře Agentura s ţadatelem licenční 

smlouvu o poskytnutí práva k uţívání ochranné známky "Ekologicky šetrný výrobek".      

V případě vyjádření negativního stanoviska, Agentura oznámí ţadateli důvod zamítnutí 

přihlášky a to písemnou formou. Ţadatel si můţe znovu zaţádat o ochrannou známku, 

nejdříve však po šesti měsících.  

Veškeré náklady spojené s vyhotovením dokladů potřebných k přihlášce a zahájení 

výběrového řízení hradí ţadatel.  
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Jednorázový registrační poplatek se hradí při podání přihlášky. Tímto poplatkem 

mají být hrazeny náklady na činnosti spojené s posouzením přihlášky a poskytnutím práva 

k uţívání ochranné známky. Tento poplatek v současné době činí 20 000 Kč a ţadatel jej 

hradí Agentuře při podpisu licenční smlouvy. [1] 

2.3.1 Význam propůjčení ochranné známky 

Propůjčení ochranné známky ovšem neznamená, ţe daný výrobek je pro ţivotní 

prostředí naprosto neškodný. Musí být však jisté, ţe daný výrobek ovlivňuje negativně 

ţivotní prostředí v podstatně menší míře neţ jiný výrobek slouţící ke stejnému účelu, který 

tuto ochrannou známku přidělenou nemá.  

Tím, ţe výrobce nebo dovozce získá ochrannou známku, významně vylepšuje svůj 

environmentální profil, získává lepší moţnosti při prosazování svých výrobků jak na 

domácím, tak i na zahraničním trhu.  

V současném trendu mezinárodního souladu směrnic, se ekoznačka českého 

Programu dostává na stejnou úroveň s jinými významnými ekoznačkami. Ovšem díky 

niţším nákladům výrobce nebo dovozce toto propůjčení vychází mnohem levněji. [1] 

Je však zřejmé, ţe závazek k výrobě nebo dovozu výrobků s tak vysokými 

ekologickými parametry je dobrovolnou aktivitou výrobce nebo dovozce a ani vláda, 

ţádný ústřední orgán pro ţivotního prostředí a ani jiné orgány státní správy nemohou 

plnění takto přísných poţadavků nařídit nebo jinou nátlakovou formou poţadovat. Nejde 

tedy o právní povinnost, ale pouze o dobrovolnou aktivitu. (viz.kap. 2.1.2 – Zásady 

Programu, bod č.3 - zásada dobrovolnosti) [1]  

 

 

 



 2011  17 

 

2.3.2 Pravidla pouţívání ochranné známky 

Základní pravidla pouţívání ochranné známky zahrnují zejména to, ţe ochranná 

známka můţe být pouţívána pouze na základě  uzavřené licenční smlouvy s Agenturou  

a to pouze v jednobarevném, a to  černém nebo zeleném provedení s povinností uvádět její  

identifikační číslo. [1] 

Další pravidlo zahrnuje pouţití známky pouze v případě, ţe je pouţívána k přímé 

reklamě výrobků  uvedených v předmětu licenční smlouvy. V rámci všeobecné reklamy 

výrobní nebo dovozní firmy je pouţívání  známky zakázáno a současně nesmí být pouţita 

pro reklamu jen části nebo dílů  výrobku. Uţivatel musí o významu známky podávat pouze 

pravdivé informace. [3] 

Jiným způsobem můţe být známka pouţita pouze v případě, ţe není technicky 

moţné umístit známku na výrobek. Tento jiný způsob pouţití známky musí být projednán 

s Agenturou. [1] 

Jestli–ţe poruší uţivatel ochranné známky licenční smlouvu nebo v době smluvních 

vztahů nedodrţí příslušnou směrnici s poţadavky, postupuje se dle sankčních ustanovení 

licenční smlouvy. [1] 
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3 OBECNÉ CHARAKTERISTIKY PROBLEMATIKY 

EKOZNAČENÍ V NĚMECKU 

Německý národní program „Modrý anděl“ je první a nejstarší environmentální 

značení pro výrobky a sluţby na světě. Byl vytvořen v roce 1978 z iniciativy federálního 

ministra vnitra a schválen ministrem ţivotního prostředí federální vlády. Řadí se tedy mezi 

programy státní, ale smlouva o udělení ochranné známky je uzavírána se soukromou 

institucí. Vlastníkem ochranné známky je Spolkové ministerstvo ţivotního prostředí, 

ochrany přírody a jaderné bezpečnosti a nese zásadní odpovědnost za pouţívání 

ekoznačky, jako spolehlivé informace o šetrnosti výrobku vzhledem k ţivotnímu prostředí. 

Spolkový ministr ţivotního prostředí stanovuje zásady pro udělování ekoznačky „Modrý 

anděl“ a jmenuje členy poroty pro ţivotní prostředí. [7] 

Název ochranné známky „Modrý anděl“, ze začátku oficiálním názvem nebyl. K jeho 

vzniku přispěl pravděpodobně vzhled ochranné známky (viz. obrázek č. 4), která je tištěna 

modře na bílém podkladě.  [1] 

Ochranná známka se skládá z těchto tří prvků:  

1) Střed je tvořen Symbolem Organizace spojených národů ve formě modrého 

krouţku s vavřínovým věncem a modrou postavou s rozpaţenýma rukama. 

2) Okolo středu je text, který informuje o hlavních ekologických vlastnostech výrobku 

např. ţe je výrobek energeticky úsporný.  

3) Ve spodní části ochranné známky je uveden důvod, proč výrobek tuto ochrannou 

známku obdrţel např. ţe výrobek šetří zdroje, je vyroben z recyklovaných surovin, 

sniţuje emise. 

 

Obrázek č. 4 - Ochranná známka „Modrý anděl“ 

Zdroj: [7] 
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Výrobky se v současné době rozdělují do čtyřech kategorií dle cílů ochrany. Tyto 

čtyři kategorie jsou tvořeny: ochranou ţivotního prostředí, ochranou klimatu, ochranou vod          

a ochranou zdrojů. Nejdůleţitějším kritériem pro udělení ekoznačky „Modrý anděl“ je 

spotřeba energie, která musí být výrazně niţší neţ u alternativních výrobků. 

Nyní nosí ochrannou známku „Modrý anděl“ 9855 produktů a sluţeb zhruba v 101 

kategoriích produktů.  

Ochranná známka je chráněna před jejím zneuţití, jak zákonem o konkurenci, tak          

i podle občanského zákona o uţívání jména. [7]   

3.1 Hlavní zásady programu 

Německý Program je podobně jako náš Program tvořen určitými zásadami, které 

jsou shodné jak u našeho Programu tak u Programu Německého (viz. kap.2.1.2 – Zásady 

Programu). Pouze drobný rozdíl se vyskytuje u tvorby výrobkových kategorií, která je 

zaměřena nejen na zboţí spotřebního charakteru. Upřednostňují se především ty výrobky, 

u kterých lze významně sníţit negativní dopad na ţivotní prostředí a u kterých existuje více 

výrobců. Konkurence je v tomto případě velmi významným faktorem, protoţe má vliv na 

proces výroby výrobku, který je zaměřen nejen na  sniţování negativních dopadů na 

ţivotní prostředí. 

Návrh na zavedení nové výrobkové kategorie můţe podat kdokoli u ministerstva 

ţivotního prostředí, kde podléhá posouzení. Jestli-ţe ministerstvo s návrhem souhlasí, 

předává tento návrh Porotě, která navrhne hodnotící kritéria pro daný výrobek a testy, 

kterým výrobek musí být podroben a předává návrh zpět na ministerstvo. Ministerstvo 

předloţí příslušnou směrnici, kdy její odborné (neveřejné) hodnocení organizuje RAL. 

Porotě je oznámen výsledek projednání, která vydá konečné stanovisko a toto stanovisko je 

poté oznámeno ministerstvu. 

Při stanovování příslušných hodnotících kritérií daného výrobku se také vychází 

z hodnocení celého ţivotního cyklu výrobku. V německém Programu je kladena větší 

pozornost na sniţování hlučnosti. Doba trvání těchto kritérií je obvykle tři roky. Pokud je 

předpokládán rychlý rozvoj výrobku v dané oblasti, je obvykle doba trvání kritérií sníţena. 

Procesy, kterými výrobek prokazuje větší šetrnost vůči ţivotnímu prostředí neţ jiné 

výrobky, slouţící ke stejnému účelu, jsou shodné jako v našem Programu. Ochranná 

známka je odebrána, pokud majitel nesplňuje příslušná smluvní ustanovení. [1]  
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3.2 Administrativní struktura systému 

V současné době jsou v Německu čtyři orgány zodpovědné za systém ekoznačení:  

1) Porota (Jury Umweltzeichen) 

2) Německé spolkové ministerstvo ţivotního prostředí, ochrany přírody a jaderné 

bezpečnosti (Bundesministerium fur Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit) 

3) RAL – institut pro certifikaci a jakost 

4) Federální agentura pro ţivotní prostředí (dále jen „Agentura“) 

Porota je orgán sloţený ze zástupců zájmových skupin jako jsou sdruţení 

spotřebitelů, obchodní organizace, ekologické organizace. Zastoupena jsou zde i média       

a církev. Je jmenována na dobu tří let Spolkovým ministerstvem ţivotního prostředí po 

konzultaci s předsedou nebo předsedkyní Konference federálních a státních ministrů 

ţivotního prostředí. Členové poroty jsou nestranní a nejsou vázáni ţádnými směrnicemi. 

Jejich činnost je dobrovolná. Porota rozhoduje o produktech a sluţbách, které mohou být 

označeny ekoznačkou „Modrý anděl“, stejně jako dohlíţejí na tvorbu základních 

hodnotících kritérií pro označování produktů, stanovují  kategorie výrobků, dobu platnosti 

a dohlíţejí na kontrolní testy, kterým se výrobky musí podrobit. Scházejí se dvakrát za rok 

a ke schválení rozhodnutí stačí nadpoloviční většina. 

Německé spolkové ministerstvo ţivotního prostředí, ochrany přírody a jaderné 

bezpečnosti je vlastníkem ochranné známky „Modrý anděl“ a nese tedy zodpovědnost za 

pouţívání této značky. Spolkový ministr pro ţivotní prostředí stanovuje hlavní zásady pro 

udělování ekoznačky a jmenuje členy poroty. Také se stará o odbornou, informační            

a propagační stránku Programu. Informuje veřejnost o rozhodnutí v oblasti udílení 

ekoznačky „Modrý anděl“. [7] 

Mezi další úkoly patří:  

 Předávat porotě ke konečnému rozhodnutí všechny návrhy na kategorie 

výrobků. 

 Vypracovat návrh hodnotících kritérií po pozitivním vyjádření poroty          

a určit způsoby jejich ověřování. 

 Provádět revizi kritérií po uplynutí jejich doby platnosti. 

 Být přítomen u kontrol, jestli výrobky označené ekoznačkou splňují 

poţadovaná kritéria. 
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 Informovat veřejnost o kategoriích vybraných výrobků, o způsobu 

udělování ekoznačky, o hodnotících kritériích a testech na ověřování shody 

výrobku s danými kategoriemi. [1] 

RAL je soukromá nezisková organizace, která se zaměřuje především na jakost          

a certifikaci a byla součástí programu udělování ekoznačky „Modrý anděl“ hned od 

začátku jeho působení v Německu. V listopadu 1992 byla tato organizace pověřena úkolem 

označovat ekologicky šetrné výrobky nebo sluţby ochrannou známkou „Modrý anděl“ . 

Dalšími odpovědnými funkcemi RAL, vyjma označování výrobků ekoznačkou, je také 

organizace v pořádání revizí stávajících i připravovaných kriterií pro udělování ochranné 

známky, pomáhá zvyšovat povědomí veřejnosti o udělování ekoznačky, účastní se 

zasedání týkajících se ţivotního prostředí a stará se o právní ochranu ekoznačky „Modrý 

anděl“ . [5] 

Federální agentura pro ţivotní prostředí se zabývá všemi otázkami týkajících se 

problematiky ekoznačení výrobků a sluţeb, především pak ochrannou známkou „Modrý 

anděl“. Působí i jako orgán na ochranu ţivotního prostředí. Agentura dále přijímá všechny 

návrhy na udělování nových ekoznaček, doprovázené znaleckým posudkem a předkládá 

tyto návrhy Porotě k projednání. Porota následně vybere výrobky nebo sluţby, které 

povaţuje za vhodné pro udělení ochranné známky a vrací je do Agentury k důkladnějšímu 

prozkoumání. Po ukončení všech testů Agentura připraví návrhy na technická kritéria, 

které musí výrobek nebo sluţba splňovat při podávání ţádosti o udělení ekoznačky. Dalším 

úkolem Agentury je aktualizace platných technických kritérií stávajících ekoznaček. [7] 
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3.3 Propůjčování a odnímání ochranné známky 

Při ţádosti o udělení ochranné známky je opět prvořadá existence související 

výrobkové kategorie. Jestli-ţe daná výrobková kategorie byla jiţ vyhlášena, obrátí se 

ţadatel o ochrannou známku se svou ţádostí na RAL. Při podávání ţádosti zaplatí ţadatel 

registrační poplatek a v tom případě, ţe je ţádost vyhodnocena kladně a byla uzavřena 

smlouva, platí jiţ majitel známky kaţdoroční licenční poplatek ze zisku výrobku                

a příspěvek do fondu na informování veřejnosti. Licenční poplatek ze zisku je stanoven dle 

hodnoty ročního zisku.  

Příspěvek do fondu na informování veřejnosti se stanovuje procentuelně 

z vypočítaného poplatku z ročního zisku. O vyuţívání a čerpání financí z fondu rozhoduje 

ministerstvo ţivotního prostředí a RAL. Plátci příspěvku do fondu jsou o jeho vyuţívání 

písemnou formou pravidelně informováni. 

V situaci, kdy pro výrobek nebyla ještě vyhlášena kategorie výrobků, musí ţadatel 

podat návrh na její zavedení u ministerstva ţivotního prostředí. A tudíţ ţádný poplatek 

dosud neplatí. [1] 
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4  SROVNÁNÍ OBLASTÍ POSTIHNUTÝCH SMĚRNICEMI 

V OBOU STÁTECH 

Hlavní zásady Programu v Německu jsou jak bylo jiţ výše uvedeno, srovnatelné se 

zásadami Programu v ČR. Malý rozdíl je u vytváření výrobkových kategorií, který je v ČR 

zaměřen především na zboţí spotřebního charakteru. 

Srovnáním administrativní struktury obou systémů lze konstatovat, ţe český Program 

patří mezi programy s jednodušší strukturou a niţším počtem činných orgánů neţ je tomu   

u německého Programu. 

Německý systém ekoznačení je na velmi vysoké úrovni a to jak z hlediska mnoţství 

oblastí, pro které jsou vytvořeny technické směrnice, tak i jistou vyšší uvědomělostí 

německých občanů, kteří německou ekoznačku znají a výrobky kupují. Je ale nutné 

konstatovat, ţe český Program se neustále rozvíjí. 

4.1 Směrnice pro udělení ekoznačky v České republice 

V České republice je v současné době 64 produktových kategorií, které jsou 

ošetřeny technickými směrnicemi. Tyto směrnice zahrnují jak směrnice pro produkty, tak 

směrnice pro sluţby. Technických směrnic pro sluţby je podstatně méně v porovnání 

s technickými směrnicemi pro výrobky. Počet technických směrnic týkajících se sluţeb je 

v současné době pouze 5. Tento trend je dle mého názoru dán především niţším zájmem 

podnikatelů plnit vysoké poţadavky na udělení ekoznačky „Ekologicky šetrná sluţba“. 

V tabulce č.1 je uveden přehled technických směrnic pro sluţby v ČR, které získaly 

ochrannou známku „Ekologicky šetrný výrobek“ a ochrannou známku Ekoznačka EU.  
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Tabulka č. 1 - Přehled technických směrnic pro skupinu „Sluţby“ 

Název technické směrnice

Počet udělených 

ekoznaček

Číslo technické směrnice

Počet sluţeb s udělenou 

ekoznačkou „ekologicky 

šetrný sluţba“

Počet sluţeb s udělenou 

ekoznačkou "Ekoznačka 

EU"

Ubytovací sluţba pro turisty 6 43 – 2010 2 4

Administrativní  a kancelářské sluţby 2 60 – 2008 2

Obchod 0 59 – 2008

Sluţby v kempech 0 42 – 2010

Školy a vzdělávací zařízení 0 50 – 2006  

 

Co se týče technických směrnic pro označení výrobku „Ekologicky šetrný výrobek“ 

v současné době je ošetřeno 59 produktových skupin. Výrobky uvedené v těchto skupinách 

jsou označeny jak českou ekoznačkou tak ekoznačkou EU. [9] 

Pro lepší orientaci jsou výrobky rozděleny do několika skupin podle funkce:  

1) Kancelář, domácnost 

2) Dům, dílna, zahrada 

3) Domácí spotřebiče 

4) Vytápění 

5) Čištění, úklid 

6) Stavby, rekonstrukce 

7) Ostatní 
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Ad.1) První skupina je tvořena směrnicemi, které tvoří výrobky uţívající se 

především v domácnosti a kanceláři, viz tabulka č.2 – Přehled technických směrnic pro 

skupinu „Kancelář, domácnost“. [10] 

Tabulka č. 2 - Přehled technických směrnic pro skupinu „Kancelář, domácnost“ 

Název technické směrnice

Počet udělených 

ekoznaček

Číslo technické směrnice

Počet výrobků s udělenou 

ekoznačkou „ekologicky 

šetrný výrobek“

Počet výrobků s udělenou 

ekoznačkou "Ekoznačka 

EU"

Dřevěné hračky 0 48 - 2006

Elektrické světelné zdroje 0 26 - 2007

Loţní matrace 0 45 - 2008

Nábytek 31 41 - 2008 31

Mýdla, šampony a vlasové 

kondicionéry 0 53 - 2007

obuv 0 44 - 2008

Papírové odnosné tašky a nákupní 

pytle 1 22 - 2006 1

Psací a kreslící potřeby 0 49 - 2006

Textilní výrobky 6 18 - 2007 1 5

Tiskoviny 0 61 - 2008

Zrcadla pro interiéry 1 25 - 2009

Kopírky 0 39 - 2007

Tiskárny 0 38 - 2007

Multifunkční kancelářské 

přístroje 0 40 - 2007

Hygienický tissue papír ze 

sběrového papíru 0 09 - 2008

Lepenka    a karton ze sběrového 

papíru a výrobky z nich 5 30 - 2008

Kovový nábytek 1 41 - 2008

Výrobky nasávané z papíroviny 2 23 - 2006

Grafický papír ze sběrového 

papíru 3 10 - 2008  
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Ad. 2) Druhá skupina je tvořena směrnicemi, které zahrnují výrobky uţívající se 

v domě, dílně a zahradě. Přehled výrobků v této kategorii ukazuje tabulka č. 3 – Přehled 

technických směrnic pro skupinu „Dům, dílna, zahrada“. [10] 

Tabulka č. 3 - Přehled technických směrnic pro skupinu „Dům, dílna, zahrada“ 

Název technické směrnice

Počet udělených 

ekoznaček

Číslo technické směrnice

Počet výrobků s udělenou 

ekoznačkou „ekologicky 

šetrný výrobek“

Počet výrobků s udělenou 

ekoznačkou "Ekoznačka 

EU"

Dřevěné podlahové krytiny 0 64 - 2010

Lepidla a tmely ředitelné vodou 2 8 - 2009 2

Nátěrové hmoty ředitelné vodou 25 4 - 2009 25

Oleje pro mazání řezných částí 

motorových pil 1 02 - 2009 1

Pěstební substráty 0 51 - 2007

Pomocné půdní látky 0 52 - 2007

Prostředky dočasné protikorozní 

ochrany k přímému nanášení 0 24 - 2009

Textilní podlahové krytiny 0 63 - 2010

Krytiny podlah, stěn a pracovních 

ploch 0 46 - 2006

Zdrsňující posypové materiály z 

lehkého kameniva pro zimní 

údrţbu pozemních komunikací 1 31 - 2009 1  

Ad. 3) Třetí skupina je tvořena směrnicemi, které ošetřují především výrobky 

uţívající se jako domácí spotřebiče. Přehled výrobků v této kategorii ukazuje tabulka č. 4 – 

Přehled technických směrnic pro skupinu „Domácí spotřebiče“ [10] 

Tabulka č. 4 - Přehled technických směrnic pro skupinu „Domácí spotřebiče“ 

Název technické směrnice

Počet udělených 

ekoznaček

Číslo technické směrnice

Počet výrobků s udělenou 

ekoznačkou „ekologicky 

šetrný výrobek“

Počet výrobků s udělenou 

ekoznačkou "Ekoznačka 

EU"

Vysavače pro domácnost 0 33 - 2008

Televizní přijímače 0 47 - 2006

Přenosné počítače 32 37 - 2009 16 16

Osobní počítače 8 36 - 2009 4 4

Myčky nádobí pro domácnost 0 34 - 2007

Chladničky, mrazničky a jejich 

kombinace 0 35 - 2006

Automatické pračky pro 

domácnost 0 20 - 2007  

Dle mého názoru má tato skupina výrobků velký potenciál k plnění daných kritérií 

a následného označení příslušnou ekoznačkou.  
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Jsou zde velké moţnosti omezování negativních dopadů na ţivotní prostředí a to 

jak z hlediska sníţení spotřeb energií, omezováním vyuţívání obnovitelných zdrojů 

sniţováním spotřeby vody nebo podporou recyklace. 

Ad. 4) Čtvrtá skupina je tvořena směrnicemi, které ošetřují především výrobky 

uţívající se k vytápění. Přehled výrobků v této kategorii ukazuje tabulka č. 5 – Přehled 

technických směrnic pro skupinu „Vytápění“ [10] 

Obecně u těchto výrobků dochází k významným emisím zplodin spalovacího 

procesu, které jsou toxické (oxidy dusíku, síry a oxid uhelnatý) a proto je ţádoucí, aby 

docházelo ke zlepšení konstrukcí u těchto výrobků a sníţení produkovaných zplodin            

a přispět tak k zlepšení ovzduší. 

Tabulka č. 5 - Přehled technických směrnic pro skupinu „Vytápění“ 

Název technické směrnice

Počet udělených 

ekoznaček

Číslo technické směrnice

Počet výrobků s udělenou 

ekoznačkou „ekologicky 

šetrný výrobek“

Počet výrobků s udělenou 

ekoznačkou "Ekoznačka 

EU"

Brikety z dřevního odpadu 0 14 - 2006

Hořáky na kapalná paliva do 

výkonu 120 kW 0 27 - 2007

Interiérová topidla na spalování 

biomasy 0 62 - 2009

Světlé a tmavé infrazářiče na 

plynná paliva 0 16 - 2007

Tepelná čerpadla 0 54 - 2008

Teplovodní kotle na kapalná 

paliva do výkonu 70 kW 0 28 - 2007

Teplovodní kotle na plynná 

paliva vybavené atmosférickým 

hořákem 05 - 2007

Teplovodní kotle pro ústřední 

vytápění na spalování biomasy 4 13 - 2006 4

Teplovodní kotle průtočné na 

plynná paliva do výkonu 50 kW 11 - 2009

Topné pelety z bylinné fytomasy 0 55 - 2008

Teplovodní kotle na plynná 

paliva vybavené hořákem 

s nuceným přívodem spalovacího 

vzduchu 06 - 2007  

Zde je nutné podotknout, ţe ochrannou známku „Ekologicky šetrný výrobek“ 

získalo 40 výrobků ze skupiny plynových kotlů. Jelikoţ tyto plynové kotle jsou rozděleny 

dle typu přiváděného vzduchu a v databázi výrobků a sluţeb s propůjčenými ekoznačkami 

„Ekologicky šetrný výrobek/sluţba“ a Ekoznačka EU nejsou dle těchto typů kotle 

rozděleny, nelze je s určitostí přiřadit k jednotlivým směrnicím. 
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Ad. 5) Pátá skupina je tvořena směrnicemi, které zahrnují výrobky uţívající se 

k čištění a úklidu. Přehled těchto výrobků je uveden v tabulce č. 6 – Přehled technických 

směrnic pro skupinu „Čištění, úklid“. [10] 

Tabulka č. 6 - Přehled technických směrnic pro skupinu „Čištění, úklid“ 

Název technické směrnice

Počet udělených 

ekoznaček

Číslo technické směrnice

Počet výrobků s udělenou 

ekoznačkou „ekologicky 

šetrný výrobek“

Počet výrobků s udělenou 

ekoznačkou "Ekoznačka 

EU"

Prací prostředky pro textilie 9 03    2009 5 4

Tekuté čisticí přípravky 16  07    2010 16

Tenzidové mycí kosmetické 

prostředky 5 17 - 2009 5  

Ad. 6) Šestá skupina je tvořena směrnicemi, které ošetřují výrobky uţívající se pro 

stavby a rekonstrukce. Přehled těchto výrobků je uveden v tabulce č. 7 – Přehled 

technických směrnic pro skupinu „Stavby, rekonstrukce“. [10] 

 

Tabulka č. 7 - Přehled technických směrnic pro skupinu „Stavby, rekonstrukce“ 

Název technické směrnice

Počet udělených 

ekoznaček

Číslo technické směrnice

Počet výrobků s udělenou 

ekoznačkou „Ekologicky 

šetrný výrobek“

Počet výrobků s udělenou 

ekoznačkou "Ekoznačka 

EU"

Tepelně izolační materiály ze 

sběrového papíru 2 01    2009 2

Tvarovky a potrubní systémy z 

polyolefinů 11 29 - 2009 11  

Ad. 7) Sedmá skupina je tvořena směrnicemi, kde jsou definovány výrobky jako 

ostatní. Přehled těchto výrobků je uveden v tabulce č. 8 – Přehled technických směrnic pro 

skupinu „Ostatní“. [10] 
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Tabulka č.  8 - Přehled technických směrnic pro skupinu „Ostatní“ 

Název technické směrnice

Počet udělených 

ekoznaček

Číslo technické směrnice

Počet výrobků s udělenou 

ekoznačkou „Ekologicky 

šetrný výrobek“

Počet výrobků s udělenou 

ekoznačkou "Ekoznačka 

EU"

Adsorbenty 2 32 - 2007 2

Aglomerované materiály na bázi 

dřeva a výrobky z nich 0 12    2009

Výrobky z recyklované pryţe 0 58 - 2008

Výrobky z recyklovaných plastů 0 57 - 2008

Hydraulické kapaliny 2 15 - 2009 2

Mazací, teplonosné a 

elektroizolační kapaliny pro 

oběhové systémy 2 24 - 2009 2  

Zastoupení jednotlivých směrnic je uveden v grafu č. 2 – Typ směrnic a počet 

udělených licencí na ochrannou známku „Ekologicky šetrný výrobek/sluţba“ a Ekoznačku 

EU. 
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Graf č. 2 - Počty udělených ekoznaček EŠV/S podle produktových skupin v ČR 

Zdroj: [11] 

Z hlediska celkového zhodnocení lze konstatovat, ţe největší zájem o udělení české 

ochranné známky je obecně u plynových kotlů. Další významnou oblastí, ve které je 

udělen velký počet licencí a to jak ochranné známky „Ekologicky šetrný výrobek“  tak 

i Ekoznačky EU je oblast přenosných počítačů a nábytku. 
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4.2 Směrnice pro udělení ekoznačky ve Spolkové republice 

Německo 

Technickými směrnicemi (dále jen „směrnice“) v Německu je ošetřeno 101 

produktových kategorií výrobků a jsou rozděleny do čtyřech hlavních skupin dle cílů 

ochrany na: 

1) Ochranu ţivotního prostředí a zdraví 

2) Ochranu klimatu 

3) Ochranu vod 

4) Ochrana zdrojů 

Ad. 1) První skupinu tvoří 27 směrnic viz. tabulka č. 9 – Přehled technických směrnic pro 

skupinu „Ochrana ţivotního prostředí a zdraví“, které jsou zaměřeny na ochranu ţivotního 

prostředí a zdraví obyvatel a to především sniţováním emisí, znečištění a hluku, lepší 

recyklovatelností nebo absencí toxických látek ve výrobcích. Dvě směrnice pro obuv         

a textil by měly být vytvořeny v roce 2011. Nejvyšší počet udělených licencí a to 1 233 ze 

všech produktových kategorií, se týká směrnice, která ošetřuje oblast barev a laků 

s nízkým obsahem škodlivých látek [12] 
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Tabulka č. 9 - Přehled technických směrnic pro skupinu „Ochrana ţivotního prostředí a zdraví“ 

Název technické směrnice Počet udělených ekoznaček Číslo technické směrnice a rok přijetí

Barvy a laky s nízkým obsahem škodlivých 

látek  - vydání z července 2010 1

RAL-UZ 12a - 1981                                                                

Barvy a laky s nízkým obsahem škodlivých 

látek - vydání duben 2010 1233 RAL-UZ 12a - 1981 

Sniţování hluku při vházení odpadního 

skla do kontejneru v oblastech citlivých na 

hluk 28 RAL-UZ 21 - 1983

Netoxické pesticidy proti škůdcům ve 

vnitřním prostředí a jejich prevence a 

kontorla 36 RAL-UZ 34 - 1985

Nízkoemisní produkty ze dřeva a produkty 

jejiţ základem je dřevo 130 RAL-UZ 38 - 1986

Nízkohlukové stavební stroje a zařízení 33 RAL-UZ 53 - 1988

Nízkohlukové zahradní drtiče 7 RAL-UZ 54 - 1988

Tepelné procesy na likvidaci škůdců ve 

vnitřních prostorách 5 RAL-UZ 57 - 1989

Nízky hluk a neznečišťující látky u 

obecních vozidel a autobusů 15 RAL-UZ 59 - 1990

Bezolovnaté produkty 2 RAL-UZ 67 - 1991

Nízkoemisní dřevo (dřevotříska) 17 RAL-UZ 76 - 1995

Nízkoemisní barvy na zdi 807 RAL-UZ 102 - 2000

Prádelny 14 RAL-UZ 104 - 2001

Mobilní telefony 0 RAL-UZ 106 - 2002

Nízkoemisní lepidla na podlahové krytiny 

a další instalační materiál 109 RAL-UZ 113 - 2003

Nízkoobsahové rozpouštědela v 

asfaltových izolacích a lepidlech 0 RAL-UZ 115 - 2004

Nízkoemisní čalouněný nábytek 20 RAL-UZ 117 - 2004

Matrace 31 RAL-UZ 119 - 2005

Pruţné podlahové krytiny 9 RAL-UZ 120 - 2005

Nízkoemisní tmely pro pouţití v interiéru 15 RAL-UZ 123 - 2006

Dětské monitory 2 RAL-UZ 125 - 2006

Úklidové sluţby pouţitím oxidu uhličitého 4 RAL-UZ 126 - 2006

Nízkoemisní textilní podlahové krytiny 68 RAL-UZ 128 - 2007

Nízkohlukové a s minimálním obsahem 

znečišťujících látek zahradní nářadí 5 RAL-UZ 129 - 2008

Dřevěné hračky 0 RAL-UZ 130 - 2008

Nízkoemisní tepelné izolační materiály a 

podhledy pro pouţití v budovách 34 RAL-UZ 132 - 2009

Nízkoemisní čalouněné kůţe 2 RAL-UZ 148 - 2010  

Ad. 2) Druhá skupina směrnic je tvořena 43 technickými směrnicemi zaměřenými na 

ochranu klimatu, a to především z hlediska lepšího vyuţívání obnovitelných surovin,  

energetické účinnosti a nízkého obsahu škodlivých látek. Přehled všech směrnic v této 

kategorii je uveden v tabulce č. 10 – Přehled technických směrnic pro skupinu „Ochrana 

klimatu“. Směrnice týkající se kotlů na dřevní pelety a kamen na dřevní pelety z února 

2011 není ještě uveřejněna. [12]  
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Tabulka č. 10 - Přehled technických směrnic pro skupinu „Ochrana klimatu“ 

Název technické směrnice Počet udělených ekoznaček Číslo technické směrnice a rok přijetí

Solárně poháněné produkty stejně jako mechanické 

hořáky a hodiny 20 RAL-UZ 47 - 1987

Nízko emisní a nízko energetické vytápění 1 RAL-UZ 61 - 1990

Solární kolektory 47 RAL-UZ 73 - 1992

Pracovní stanice počítače -přenosné počítače
0 RAL-UZ 78 -1994

Pracovní stanice počítače - zobrazovací jednotka 1 RAL-UZ 78 - 1994

Pracovní stanice počítače - systémové jednotky
36 RAL-UZ 78 - 1994

Nízkohlukové ukládání paliv a pneumatik 0 RAL-UZ 89 - 1997

Počítače 0 RAL-UZ 78a -2011

Přenosné počítače 0 RAL-UZ 78 - 2011

Elektronické předřadníky pro zářivky 1 RAL-UZ 81 - 1994

Nízkoenergetické teplovzdušné osoušeče rukou
7 RAL-UZ 87 - 1996

Nákladní silniční doprava - vydání z července 2010
3 RAL-UZ 100 - 2010

Výrobci sody 0 RAL-UZ 103 - 2000

Malé plynné hořlavé kogenerační jednotky 0 RAL-UZ 108 - 2002

Malé hořlavé kapalinové kogenerační jednotky 0 RAL-UZ 109 - 2002

Kamna na dřevní pelety 27 RAL-UZ 111 - 2003

Kotle na dřevěné pelety - vydání únor 2007 62 RAL-UZ 112 - 2003

Fotovoltaické produkty 4 RAL-UZ 116 - 2004

Energeticky ůčinná tepelná čerpadla pouţívající 

absrpci a adsorpci nebo provozování pomocí 

spalovacího motoru - poháněného kompresorem 0 RAL-UZ 118 - 2004

Energeticky účinná tepelná čerpadla - poháněná 

pomocí elektrického kompresoru 0 RAL-UZ 121 - 2005

Kancelářská technika s funkcí tisku - tiskárny, 

kopírky, multifunkční zařízení 730 RAL-UZ 122 - 2006

Energeticky účinné skladovací nádrţe na teplou 

vodu

8 RAL-UZ 124 - 2006

Digitální projektory 0 RAL-UZ 127 - 2008

Digitální bezdrátový telefon - Edice srpna 2010 3 RAL-UZ 131 - 2010

Kotle, varné konvice 0 RAL-UZ133 - 2009

Prodluţovací kable s hlavním a vedlejším 

přepínaním

2 RAL-UZ 135 - 2009

Netbooky 0 RAL-UZ 134 - 2009

Expreso stroje a kávovary s vysokým tlakem 0 RAL-UZ 136 - 2009

Pračky 0 RAL-UZ 137 - 2009

Chladničky 0 RAL-UZ 138 - 2009

Plynové sporáky a plynové hořlavé spotřebiče na 

vaření 0 RAL-UZ 139 - 2009

Vnější tepelné kompozitní systémy-Etics 0 RAL-UZ 140 - 2010

Domácí elektroměry 0 RAL-UZ 142 - 2009

Elektrické trouby pro domácnost 0 RAL-UZ 143 - 2010

DVD rekordéry,DVD přehrávače, Blue ray disky 

přehrávače 0 RAL-UZ 144 - 2010

Televizory 0 RAL-UZ 145 - 2010

Kompaktní Hi-fi systémy 0 RAL-UZ 146 - 2010

Domácí digestoře 0 RAL-UZ 147 - 2010

Mikrovlné trouby 0 RAL-UZ 149 - 2010

Telefony IP 3 RAL-UZ 150 - 2010

Lampy 0 RAL-UZ 151 - 2010

Myčky nádobí 0 RAL-UZ 152 - 2010  
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Ad. 3) Třetí skupinu směrnic tvoří 11 směrnic týkajících se ochrany vod a to 

především z pohledu sniţování zátěţe na čistírnách odpadních vod, podporu snadno 

biologicky rozloţitelných látek, minimálních ekotoxickologických vlivů na půdu a vodní 

systémy, absencí agresivních chemikálií a omezení spotřeby vody při pouţívání zařízení. 

Přehled všech směrnic v  této kategorii je uveden v tabulce č. 11 – Přehled 

technických směrnic pro skupinu „Ochrana vod“. 

Směrnice týkající se environmentálně uvědomělého provozování lodí vydaná v roce 

2010 je v současné době revidována. [12] 

 

Tabulka č. 11 - Přehled technických směrnic pro skupinu „Ochrana vod“ 

Název technické směrnice Počet udělených ekoznaček Číslo technické směrnice a rok přijetí

Brusiva bez pouţití soli 22 RAL-UZ 13 - 1981                                               

Ekologicky šetrné čističe potrubí 17 RAL-UZ 24 - 1984

Úsporné splachovací záchody 22 RAL-UZ 32 - 1985

Rychlé bilogicky rozloţitelné řetězové 

maziva pro motorové pily 95 RAL-UZ 48 - 1987

Rychlé bilogicky rozloţitelné maziva a 

tvářecí oleje 48 RAL-UZ 64 - 1990

Nebělené filtrační papíry pro pouţití v 

teple nebo v páře 21 RAL-UZ 65 - 1991

Rychlé biologicky rozloţitelné 

hydraulické kapaliny 72 RAL-UZ 79 - 1994

Sanitarní přísady k ošetření rostlin 

slučitelné s odpadní vodou  10 RAL-UZ 84a - 1996

Přísady do splachovacích vod slučitelné s 

pročištěném rostlinstva 5 RAL-UZ - 84b - 1999

Přípravky na pohybové plochy letišť         

De-icers 1 RAL-UZ 99 - 1993

Ekologický design lodí - při jejich stavbě 0 RAL-UZ 141 - 2009  
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Ad. 4) Tato kategorie je zastoupena 14 směrnicemi týkajících se ochrany zdrojů 

především z hlediska udrţitelného vyuţívání zdrojů surovin a sniţování objemu odpadu 

díky výrobkům, které lze recyklovat. Přehled směrnic v této kategorii je uveden v tabulce 

č. 12 – Přehled technických směrnic pro skupinu „Ochrany zdrojů“. [12] 

 

Tabulka č. 12 - Přehled technických směrnic pro skupinu „Ochrany zdrojů“ 

Název technické směrnice Počet udělených ekoznaček Číslo technické směrnice a rok přijetí

Vratné lahve a sklenice 12 RAL-UZ 2 - 1979

Hygienické papírové výrobky z 

recyklovaného papíru 199 RAL-UZ 5 - 1979

Recyklovaný papír 359 RAL-UZ 14 -1982

Kompostovatelné kontejnery na rostliny a 

jiné lisované části 8 RAL-UZ 17 - 1982

Vratné přepravní obaly 10 RAL-UZ 27 - 1984

Tapety a dřevěné stěny primárně 

vyrobeny z recyklovaného papíru 158 RAL-UZ 35 - 2006

Výrobky vyrobené z recyklovaných plastů 46 RAL-UZ 30a - 1984

Přepracované jednotky tonerů 58 RAL-UZ 55 - 1989

Recyklované lepenky 219 RAL-UZ 56 - 1989

Tiskový a běţný papír 54 RAL-UZ 72 - 1992

Látkové role ručníků dodávané v 

automatu na ručníky 3 RAL-UZ 77 - 1993

Pracovní stanice počítače - klávesnice 14 RAL-UZ 78 - 1994

Nízkoodpadní kartáčky s vyměnitelným 

vrchem 1 RAL-UZ 82 - 1995

Znovu nabíjející alkalické a manganové 

baterie 4 RAL-UZ 92 - 1998  

 

Celkový přehled všech technických směrnic i s počty udělených licencí v Německu, 

je uveden v grafu v příloze č. 3.  
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4.3 Srovnání technických směrnic pro Českou republiku a 

Spolkovou republiku Německo 

Do programu ekoznačení bylo v ČR v roce 2010 zapojeno zhruba 90 dovozců, 

vývozců nebo poskytovatelů sluţeb. K datu 2. 3. 2011 se tento počet zvýšil na 106. 

Ekoznačkou je označeno 191 výrobků. Tento vývoj zobrazuje graf. č. 3 

Vývoj systému ekoznačení v ČR
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Graf č. 3 - Vývoj systému ekoznačení v ČR 

 

Vzhledem k mnoţství výrobků na našem trhu je toto číslo velmi nízké. Tento 

výsledek je ale pochopitelný, vezmeme-li v úvahu rozlohu a počet obyvatel  ČR. Systém 

ekoznačení v ČR je také systémem poměrně „mladým“ proti např. Německu, Kanadě nebo 

USA.  

V Německu je označeno ekoznačkou 9 855 výrobků. Z tohoto lze usuzovat, ţe 

v ČR není zatím o ekoznačení příliš velký zájem. Můţeme jen předpokládat, ţe kritéria na 

splnění jsou příliš vysoká a pro podniky náročná, a to i přesto, ţe z hlediska financí  patří 

český Program ekoznačení k těm levnějším. Jednou z moţností je také nízká propagace 

české nebo evropské ekoznačky. Pouze hrstka obyvatel tyto ekoznačky opravdu zná 

a pouze dobře informovaný občan je vyuţívá. Pro podniky proto nemůţe být motivací se 

o tyto ochranné známky ucházet. Nízký zájem ze strany obyvatel, můţe být také dán vyšší 

cenou výrobků, která v současné době hraje důleţitou roli.  
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Celkové srovnání obou systémů ekoznačení v ČR a v Německu je uvedeno v grafu     

č. 4 

Srovnání systému ekoznačení v ČR a NĚMECKU
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Graf č. 4 - Srovnání systému ekoznačení v ČR a v NĚMECKU 

V Německu, dle zdroje BMU/UBA „ O povědomí obyvatel o ţivotním prostředí 

v Německu 2010 - Výsledky reprezentativního průzkumu obyvatelstva, Berlín“, zná 

ekoznačku „Modrý anděl“ 76% dotázaných respondentů a 39% dotázaných kupuje 

výrobky s tímto označením. Tato procenta se liší podle věkových skupin. Zmíněný 

průzkum uvádí, ţe ekoznačka „Modrý anděl“ je známější u mladších obyvatel do 40 let. 

[12]   

V červenci 2009 byl proveden průzkum „Eurobarometr“ pod záštitou EU ve všech 

členských státech o znalostech ekoznačení a zejména ekoznačky EU. [13].  

Srovnání ČR s Německem o znalostech Ekoznačky EU ukazuje graf č. 5 
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Porovnání znalosti ekoznačky EU mezi ČR a Německem
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Graf č. 5 - Srovnání znalosti Ekoznačky EU mezi ČR a NĚMECKEM 

Zdroj: [13]

 

Další graf č. 6 ukazuje procentuelní srovnání významu ekoznaček při nakupování 

v ČR a v Německu. [13]   

Z tohoto grafu lze vyčíst, ţe procentuelní rozdíl ve znalostech ekoznačky v obou 

státech je pouze 7%, coţ není tak markantní rozdíl, pokud vezmeme v úvahu rok zaloţení 

systému ekoznačení v ČR a v Německu.  

Význam ekoznaček při nakupování v ČR a NĚMECKU
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Graf č. 6 - Význam ekoznaček při nakupování v ČR a v NĚMECKU 

Zdroj: [13] 

 

Dle článku „Náročná cesta ekoznaček“ a názoru České informační agentury CENIA 

v tomto článku, kde se konkrétně  jedná o oblast „Ekologicky šetrných hotelů“, bude se  

zájem o udělení ekoznačky v této oblasti neustále zvyšovat. 
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Co se týče mnoţství certifikací není ČR v porovnání s jinými, novějšími členskými 

zeměmi EU v této oblasti o tolik pozadu např. v Polsku, Lotyšsku a Maďarsku je zájem     

o ekoznačku EU velmi malý. [14] 

V rámci srovnání jednotlivých kategorií jsem porovnávala pouze ty kategorie, které 

mají směrnicemi postiţeny oba státy. Směrnice jsou rozděleny dle kategorií v ČR. 

Srovnání směrnic v kategorii "Kancelář, domácnost" v ČR a Německu
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Graf č. 7 - Srovnání směrnic v kategorii „Kancelář, domácnost“ v ČR a v Německu 

 

Srovnání směrnic v kategorii "Domácí spotřebiče" v ČR a Německu 
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Graf č. 8 - Srovnání směrnic v kategorii „Domácí spotřebiče“ v ČR a v Německu 
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Z tohoto grafu lze odvodit, ţe prodejci v ČR a v Německu o získání licence v této 

kategorii výrobků nejeví váţný zájem. Podrobnější srovnání všech výrobkových kategorií 

v ČR a v Německu, ukazuje tabulka v příloze č. 2. Výjimku v ČR tvoří pouze osobní 

a přenosné počítače, které jsou označeny českou i evropskou ekoznačkou.  

Tento trend je dán zřejmě tím, ţe českých výrobců domácích spotřebičů  je na trhu 

velmi malý počet. V Německu je toto zjištění překvapivé, pokud vezmeme v úvahu vyšší 

zastoupení výrobců domácích spotřebičů. Je třeba také dodat, ţe směrnice v Německu, jsou 

co se týče oblastí počítačů, rozděleny na jednotlivé komponenty výrobku.                     
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Graf č. 9 - Srovnání směrnic v kategorii „Stavby, rekonstrukce“ v ČR a v Německu 

 

Srovnání směrnic v kategorii "Dům, dílna, zahrada" v ČR a Německu
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Graf č. 10 - Srovnání směrnic v kategorii „Dům, dílna, zahrada“ v ČR a v Německu 
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Srovnání směrnic v kategorii "Vytápění" v ČR a Německu
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Graf č. 11 - Srovnání směrnic v kategorii „Dům, dílna, zahrada“ v ČR a v Německu 

Srovnání směrnic v kategorii "Ostatní" v ČR a Německu
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Graf č. 12 - Srovnání směrnic v kategorii „Ostatní“ v ČR a v Německu 

 

Je nutné dodat, ţe reklama a propagace v případě české ekoznačky a Ekoznačky EU 

v ČR nefunguje na takové úrovni jako např. v  Rakousku, kde je propagace rakouské 

ekoznačky  na vysoké úrovni od nabídkových letáků prodejců, broţur, přes reklamní spoty 

v televizi. Ekoznačka je viditelně propagována i ve velkých obchodních řetězcích. 

Významná mezinárodní společnost OBI  rakouskou ekoznačku propaguje přímo ve svých 

nabídkových letácích. 
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5 PROCES TVORBY A ADAPTACE TECHNICKÝCH 

SMĚRNIC 

Informace k této části mé diplomové práce jsem čerpala z informací a materiálu 

poskytnutých panem Mgr. Davidem Hájkem, pracovníkem Ministerstva ţivotního 

prostředí. 

Zásady a proces tvorby kritérií pro udělení ekoznačky „Ekologicky šetrný 

výrobek/sluţba“, které jsou pak zveřejněny právě formou Technické směrnice Ministerstva 

ţivotního prostředí, vychází z pravidel Národního programu označování ekologicky 

šetrných výrobků a sluţeb. Tato pravidla jsou ve velké míře harmonizována s platným 

nařízením Evropského Parlamentu a Rady. V současnosti existují malé nesrovnalosti co se 

týče této harmonizace, protoţe bylo vydáno nové nařízení Evropského parlamentu a Rady 

č. 66/2010 a Pravidla Národního programu nebyla dosud v této souvislosti upravena. Tato 

úprava by měla proběhnout do konce června 2011. 

Kritéria k tvorbě technických směrnic vychází především ze studia celoţivotního 

cyklu a jsou zaměřena na největší dopady výrobků na ţivotní prostředí. Konkrétní úroveň, 

neboli náročnost kritérií je následně stanovena dle aktuální situace na trhu respektive,  

odhadu jeho vývoje.  

V praxi, je ale tato skutečnost jiná. Vzhledem k finanční náročnosti tvorby kritérií 

jiţ od začátku (přibliţně 1 milion korun na produktovou kategorii), jsou tato kritéria 

obvykle  přejata z Evropského programu ekoznačení (harmonizace je dokonce v tomto 

Nařízení obsaţena). Zde se jedná v podstatě o úplnou harmonizaci. Další z moţností je 

převzetí kritérií z jiného důvěryhodného Programu ekoznačení jako je např. německý 

Modrý anděl, skandinávská Severská labuť nebo rakouská ekoznačka. V tomto případě 

jsou kritéria upravena na základě konzultací s odborníky a dalšími zainteresovanými 

subjekty pro podmínky ČR. 
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5.1 Metodologické poţadavky a procedurální zásady pro 

stanovení environmentálních kritérií pro udělování 

ekoznačky  

Tyto metodologické poţadavky a procedurální zásady pro stanovení 

environmentálních kritérií pro udělování ekoznačky se řídí Nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1980/2000 o revizi systému udělování ekoznačky EU.  

Dle výše uvedeného, lze tyto poţadavky a zásady plně adaptovat na systém v ČR, 

v důsledku harmonizace Národního programu ekoznačení v ČR s nařízením Evropského 

parlamentu  a Rady.  

Proces identifikace a výběru klíčových environmentálních aspektů i výběr 

environmentálních kritérií a metod, jejich ověřování pro udělení ekoznačky, zahrnuje 

následující kroky a zásady:  

 Studie proveditelnosti a marketingová studie  

 Zohlednění ţivotního cyklu 

 Analýza zlepšení 

 Návrh environmentálních kritérií 

Studie proveditelnosti a marketingová studie 

Tyto dvě studie berou v úvahu různé typy výrobkových kategorií, které jsou součástí 

trhu ČR, vyráběná mnoţství, vývoz, dovoz a strukturu trhu v ČR. Hodnotí se představy 

spotřebitelů, funkční rozdíly mezi typy výrobků. Nyní technická zpráva zastupuje studii 

proveditelnosti. 

Zohlednění ţivotního cyklu 

Kritéria pro environmetální aspekty musí zohledňovat  celý ţivotní cyklus výrobku. 

[15] 
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Analýza zlepšení 

Analýza zlepšení zahrnuje úvahu pro zlepšení a obsahuje tyto aspekty:  

 Teoretický potenciál pro zlepšení ţivotního prostředí, které  je zaloţeno na 

hodnocení zlepšení posouzení ţivotního cyklu. 

 Technická, průmyslová a ekonomická proveditelnost výroby.  

 Přístupy spotřebitelů, vnímání a preference, které mohou ovlivnit efektivitu 

ekoznačky. [15] 

Návrh environmentálních kritérií 

Návrh environmentálních kritérií bere v úvahu environmetální aspekty, které jsou ve 

vztahu k dané výrobkové kategorii. Nutností je zapojení zainteresovaných stran, které jsou 

zapojeny do všech výše uvedených kroků. Bude také brána v úvahu moţnost vytvářet pro 

stanovení kritérií pro ekoznačku, pro kaţdou výrobkovou kategorii, speciální pracovní 

skupinu. Nedílnou součástí návrhu envrironmentálních kritérií je také otevřená konzultace 

a transparentnost, při které se výsledky studií zpřístupní zájemcům, spolu se zachováním 

důvěrnosti informací poskytnutých jednotlivci, veřejnými organizacemi, soukromými 

společnostmi, zájmovými skupinami, zainteresovanými stranami a jinými zdroji. [15] 

5.2 Postup pro vypracování a revizi kritérií ekoznačky EU  

Při běţném postupu jsou vypracovány tyto dokumenty:  

1) Předběţná zpráva 

Předběţná zpráva obsahuje alespoň tyto základní prvky:  

 Kvantitativní vyjádření potenciálního přínosu pro ţivotní prostředí 

a odůvodnění volby a rozsahu skupiny produktů. 

 Rozbor kritérií jiných ekoznaček. 

 Právní předpisy související s odvětvím skupiny produktů a údaje o trhu pro 

dané odvětví včetně objemů a obratu. 

 Rozbor moţností nahrazení nebezpečných látek buď jinými látkami nebo 

pouţitím alternativních materiálů či konstrukcí. [16]   
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 Rozsah a celkový význam dopadů skupiny produktů na ţivotní prostředí na 

základě nových nebo existujících studií zahrnujících posouzení ţivotního 

cyklu. [16]   

Z důvodu případných dotazů nebo připomínek se předběţná zpráva uveřejní na 

internetových stránkách Komise věnovaných ekoznačce.  

Vypracování kritérií ekoznačky EU pro daný produkt musí být skutečným přínosem 

pro ţivotní prostředí, zohledňovat celý ţivotní cyklus výrobku a nesmí být při porovnání 

s jinými označeními na výrobcích matoucí.  

2) Předběţný návrh kritérií a související technická zpráva 

Po uveřejnění předběţné zprávy je následně vyhotoven předběţný návrh kritérií        

a  technická zpráva. 

Kritéria uvedená v předběţném návrhu musí splňovat tyto hlavní poţadavky:  

 Zakládají se na nejlepších produktech, které jsou k dispozici na trhu 

z pohledu environmentálního profilu během celého jejich ţivotního cyklu   

a jejich hlavním cílem je prosazovat produkty nejšetrnější vůči ţivotnímu 

prostředí.  

 Zohledňují čistý přínos nebo zátěţ pro ţivotní prostředí, údaje o celém 

ţivotním cyklu výrobku a jeho kvantitativních dopadech na ţivotní 

prostředí.  

Předběţný návrh musí být zpracován tak, aby byl srozumitelný pro všechny 

potenciální uţivatele. Poskytuje odůvodnění pro jednotlivá kritéria a objasňuje 

environmentální přínos kaţdého z nich.  

Technická zpráva obsahuje alespoň tyto informace:  

 Vědecké vysvětlení kaţdého poţadavku a kritéria.  

 Kvantitativní vyjádření celkového environmentálního profilu, jehoţ se 

s pomocí kritérií má celkově dosáhnout ve srovnání s průměrnými 

produkty na trhu a odhad očekávaných environmentálních, hospodářských 

nebo sociálních dopadů  kritérií jako celku.  

 Dané zkušební metody pro posouzení různých kritérií spolu s odhadem 

nákladů na zkoušky. [16]    
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 Pro kaţdé vypracované kritérium informace o všech zkouškách, zprávách a 

další dokumentaci.  

Předběţný návrh kritérií a technická zpráva se zpřístupní za účelem veřejné 

konzultace a vyjádření připomínek na internetových stránkách EU, věnovaných ekoznačce.  

K předběţnému návrhu kritérií se uskuteční alespoň dvě otevřená setkání pracovní 

skupiny, na které jsou  pozvány všechny zúčastněné strany (např. odpovědné orgány, 

zástupci odvětví, dovozci, ekologické organizace). Těchto setkání se účastní i Komise. 

Předběţný návrh kritérií a technická zpráva se zpřístupní alespoň jeden měsíc před 

prvním setkáním pracovní skupiny.  

Na všechny připomínky obdrţené během procesu vývoje kritérií musí být poskytnuta 

odpověď, v níţ se uvede, zda byla připomínka přijata nebo zamítnuta a z jakého důvodu. 

3) Závěrečná zpráva a návrh kritérií 

Závěrečná zpráva obsahuje odpovědi na všechny připomínky a návrhy, a také zda 

byly připomínky a návrhy přijaty či zamítnuty a odůvodnění tohoto rozhodnutí. Součásti 

zprávy jsou také informace o státní úrovni podpory návrhu kritérií, souhrnném seznamu 

všech dokumentů, které byly odeslány v průběhu tvorby kritérií a seznam zúčastněných 

stran podílejících se na práci. V neposlední řadě závěrečná zpráva obsahuje shrnutí a návrh 

strategie uvádění daného výrobku na trh. 

Při běţném postupu je nakonec vypracována příručka pro potenciálního uţivatele 

ekoznačky a příručka pro zadavatele veřejných zakázek.  

Druhým typem postupu pro vypracování a revizi kritérií ekoznačky EU je zkrácený 

postup pro jinou, neţ podstatnou revizi kritérií. Zkrácený postup je aplikován v případech, 

kdy byla kritéria vypracována v rámci jiných systémů ekoznačky, vycházející z norem EN 

ISO 14024 (typ I). Komisi je předloţena pouze jedna zpráva, součástí které je oddíl, 

z něhoţ vyplývá, ţe byly splněny technické a konzultační poţadavky uvedené v běţném 

postupu, předběţný návrh kritérií, příručka pro potenciální uţivatele ekoznačky EU a  

příručka pro zadavatele veřejných zakázek. 

Třetím typem postupu pro vypracování a revizi kritérií ekoznačky EU je zkrácený 

postup pro jinou neţ podstatnou revizi kritérií. Hlavní součástí zprávy je zejména 

odůvodnění, proč není třeba provádět úplnou revizi kritérií. [16] 
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Dále zpráva obsahuje návrh předběţných revidovaných kritérií a kvantitativní 

vyjádření environmentálního profilu, jehoţ se má s pomocí revidovaných kritérií celkově 

dosáhnout ve srovnání s průměrnými produkty na trhu. [16] 
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6 NÁVRH SMĚRNICE PRO OBLAST, KTERÁ NENÍ 

OŠETŘENA SMĚRNICEMI V ČR 

V případě návrhu technické směrnice pro oblast, která není ošetřena směrnicí v ČR, 

jsem v prvé řadě kontaktovala pana Petra Saifrída, pracovníka České informační agentury 

(CENIA) s prosbou o radu, která směrnice by byla vhodná k přeloţení. A to jak z hlediska 

moţného zájmu především výrobců/dovozců nebo poskytovatelů sluţeb nebo uplatnění na 

trhu v ČR i v zahraničí.  

Na jeho podnět jsem se zaměřila na tři oblasti, které dle jeho názoru by byly pro ČR 

přínosné – vratné lahve a sklenice, vratné přepravní obaly a prádelny. 

Na vratné lahve a sklenice a vratné obaly jsem svou pozornost zaměřila z důvodu 

dlouhodobé tradice vratných lahví (resp. vratných přepravních obalů) v ČR a potaţmo 

jejich návaznost na pivovarský průmysl, který tvoří významný domácí, ale i exportní artikl.  

Dále jsem kontaktovala výrobce a poskytovatele sluţby „Prádelny“ s dotazem, zda 

by měli zájem o další informace o přeloţení dané technické směrnice s následnou moţností 

získat českou ochrannou známku nebo Ekoznačku EU. V příloze č. 4 je uveden seznam 

kontaktovaných výrobců vratných sklenic a lahví spolu se zaslaným průvodním dopisem. 

V příloze č. 5  je uveden seznam kontaktovaných výrobců vratných přepravních obalů 

spolu se zaslaným průvodním dopisem.  

Pozornost na sluţbu prádelen jsem se zaměřila především proto, ţe poskytovatelů 

těchto sluţeb je v ČR velké mnoţství a tudíţ je větší pravděpodobnost, ţe je nabídka 

získání některé z ekoznaček zaujme. Dalším důvodem je, ţe udělení ekoznačky by zvýšilo 

konkurenceschopnost dané prádelny na trhu, vzhledem k velkému mnoţství poskytovatelů 

této sluţby. Seznam kontaktovaných prádelen v ČR je uveden v příloze č. 6 spolu se 

zaslaným průvodním dopisem. 

Podle výsledků průzkumu mezi těmito výše uvedenými výrobci a poskytovateli 

sluţeb, bude rozhodnuto o směrnici, která bude dopodrobna přeloţena. 

Následně jsem přeloţila tyto výše uvedené směrnice. V další části je uvedena jejich 

krátká charakteristika:  
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1. Vratné sklenice a lahve 

Přínos pro ţivotní prostředí: sníţení objemu odpadů, podpora udrţitelné spotřeby 

obnovitelných zdrojů, pouţité materiály a tiskařské barvy šetrné k ţivotnímu prostředí. 

Účelem této ochranné známky je podporovat vyuţívání vratných lahví a vratných 

sklenic. Ochranná známka pomůţe spotřebiteli lépe rozlišit vratnou láhev od nápojových 

obalů na jedno pouţití. Vzhledem k celkové zátěţi ţivotního prostředí, vratné lahve mají 

obvykle výhody proti všem obalům na jedno pouţití, zejména v případě přepravy. Kromě 

toho vratné obaly předcházejí výrobě  nových obalů a podporují udrţitelnou spotřebu. 

Pokud získají ochrannou známku regionální výrobci nebo stáčecí stanice, mají 

spotřebitelé moţnost výběru takového výrobku, který má krátké přepravní vzdálenosti, coţ 

znamená niţší spotřebu energie, niţší emise z výfukových plynů a sníţení hlukové zátěţe. 

Tato základní kritéria se vztahují na: 

 vratné lahve pro všechny druhy nápojů 

 vratné lahve nebo sklenice na potraviny 

Hlavní poţadavky: 

 zajištění opakovaného pouţití lahví a sklenic, které je zaručeno tím, ţe lahve 

a sklenice mohou být spotřebitelem vráceny 

 lahve a sklenice nesmí v uzávěrech a těsněních lahví a sklenic obsahovat 

olovo 

 etikety na lahvích a sklenicích nesmí obsahovat zlato a bronz 

 sníţení mnoţství lepidla na etikety a pásky na hrdlech lahví a sklenic, 

 zmenšení velikosti etiket a pásků na hrdlech lahví a sklenic k celkovému 

poměru povrchu 

2. Vratné přepravní obaly 

Přínos pro ţivotní prostředí a zdraví: ochrana obnovitelných zdrojů, sníţení mnoţství 

odpadů. 

Vratné obaly pro přepravu zboţí přispívají ke sniţování odpadů a z tohoto hlediska 

jsou nezastupitelné. Vratné obaly slouţící pro přepravu, jsou v zájmu nejen spotřebitelů, 

ale také podnikatelů a obchodníků. Přispívají nejen ke sniţování mnoţství odpadů, ale také 

k ochraně zdrojů a často jsou také výhodné i z finančního hlediska. [11]   
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Tato kritéria se vztahují na: 

 Přepravní obaly pouţívané jako vratné zálohované obaly pro přepravu zboţí  

 Jako vratné obaly v nákladní dopravě (mimo jiné i v ţelezniční nákladní 

dopravě). 

 V prádelnách jako přepravní pytle. 

 Nepropustné izolační obaly pro potraviny. 

 Opakovaně pouţitelné kovové nádoby pro sterilizované potraviny. 

 Vratné bedny na potraviny (přepravky). 

Hlavní poţadavky: 

 Obaly musí být vratné a slouţit k opakovanému pouţití. 

 Hmotnost přepravních obalů nesmí překročit 1 tunu. 

 Pokud  jsou prázdné, musí být skládací nebo stohovatelné. 

 Při správném zacházení musí být opakovaně pouţitelné a to nejméně 30x. 

 Prádelní přepravní pytle musí být opakovaně pouţitelné a to nejméně 500x. 

 Nepropustné izolační obaly pro potraviny musí být opakovaně pouţitelné a 

to nejméně 1 000x, pěnové plasty pouţívané k tepelné izolaci nesmí 

obsahovat halogeny. 

 Opakovaně pouţitelné kovové nádoby pro sterilizované potraviny musí být 

v souladu s poţadavky  na obalový materiál pro sterilizované výrobky. 

 Vratné přepravky musí být navrţeny tak, aby byly při správném zacházení 

opakovaně pouţitelné a to nejméně 50x. 

3. Prádelny 

Přínos pro zdraví a ţivotní prostředí: nulové emise toxických látek znečišťující 

ţivotní prostředí, sníţení zatíţení kanalizačního systému. 

Ekologicky šetrná alternativa k chemickému čištění. Ochranná známka je udělována 

poskytovateli sluţeb, nabízející profesionální čištění textilních a koţených oděvů, ale také 

domácího textilu bez chemických přísad. 

Při mokrém čištění v prádelnách se pouţívá v procesu čištění voda a oxid uhličitý 

jako ekologicky šetrné rozpouštědlo. [11]   
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Z tohoto důvodu, oba čistící procesy neprodukují znečišťující látky do ovzduší, ani 

do odpadních vod, ale přesto jsou tyto procesy vysoce efektivní. 

Tato základní kritéria se vztahují na sluţby prádelen při nakládání s osobním 

textilním nebo koţeným svrchním oblečením a bytovým textilem, které pouţívají pro 

čištění pouze vodu jako rozpouštědlo. 

Hlavní poţadavky: 

 Speciální pračka musí mít při mokrém čištění minimální objem bubnu 100 

litrů, musí mít programovatelný řídící systém, zařízení k ovládání teploty 

a zařízení pro dávkování mycích prostředků. 

 Vysoušeče pouţívané v pračkách při mokrém čištění musí být vybaveny 

teplotním omezením a časovým omezovačem rychlosti a zařízením na 

měření vlhkosti. 

 Při praní svrchních oděvů s lehce odstranitelným znečištěním, nesmí 

spotřeba vody při praní překročit 12 litrů na 1 kg čištěných oděvů. 

 Při praní a sušení nesmí spotřeba energie překročit 0,5 kWh na 1 kg oděvů. 

 Při praní a sušení nesmí spotřeba energie z páry překročit 0,7 kg páry na        

1 kg oděvů. 

 Čištění musí být provedeno bez přídavku organických rozpouštědel 

(předpírka, hlavní praní a máchání ). 

 Výsledné zatíţení odpadních vod, musí být v souladu s poţadavky 

německého nařízení nebo s příslušným předpisem týkající se  komunálních 

odpadních vod. [11] 

Na základě výsledků průzkumu, který byl proveden mezi výrobci vratných lahví 

a sklenic a vratných přepravních obalů a poskytovateli sluţby „Prádelny“, uvedenými 

v přílohách č. 4, 5 a 6, vyplývá, ţe pouze jeden poskytovatel sluţby „Prádelny“ reagoval 

na mé oslovení a to pozitivně, jsem dospěla k názoru, ţe jako nejpřínosnější směrnice pro 

systém ekoznačení v ČR se jeví oblast poskytování sluţeb, respektive sluţby „Prádelny“. 

A to zejména z výše uvedených důvodů – velké zastoupení prádelen na trhu ČR a tedy 

větší pravděpodobnost nabídky k získání jedné z ekoznaček a zvýšení tak 

konkurenceschopnosti svého podniku na trhu a alespoň jeden poskytovatel sluţby reagoval 

na mě oslovení. 
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Základní kritéria pro udělení ochranné známky 

Sluţba Prádelny 

RAL – UZ 104 

 

1    Úvodní poznámky: 

1.1  Ve spolupráci se spolkovým ministrem ţivotního prostředí, ochrany přírody 

a jaderné bezpečnosti, Federální agenturou pro ţivotní prostředí a vzhledem k výsledkům 

šetření odborníků z RAL gGmbH, v oblasti ţivotního prostředí, Porota určila tato základní 

kritéria pro udělení ochranné známky. RAL, reg. assoc., je pověřená udílením ochranné 

známky.  

Na ţádost RAL gGmbH a na základě smlouvy o uţívání ochranné známky, která 

byla uzavřena s RAL gGmbH o povolení k uţívání ochranné známky můţe být poskytnuta 

u všech produktů, za předpokladu, ţe bude v souladu s poţadavky, jak je uvedeno dále. 

1.2 Existují 4 způsoby čištění v komerční péči o textilie: 

- suché čištění na základě organického rozpouštědla polychlorethylenu 

- suché čištění na bázi organických uhlovodíku 

- mokré čištění při pouţití vody jako rozpouštědla 

- komerční prádelny 

Mokré čištění ve vanách (předpírka, hlavní praní, máchaní) provádět bez pouţití 

organických rozpouštědel. 

Jako rozpouštědlo se uţívá pouze voda. Udílení ochranných známek všeobecně musí 

být přizpůsobeny těmto poţadavkům. 

2  Rozsah 

Tato základní kritéria se vztahují na zařízení na mokré praní osobního textilního 

nebo koţeného svrchního oblečení a bytového textilu, kde je pro prací proces pouţito 

pouze vody jako rozpouštědla. [17] 
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3 Poţadavky 

Ochranná známky, která je uvedena na straně 1, můţe být pouţita i pro označení 

úklidu podniků podle odstavce 2, za předpokladu, ţe jsou splněny následující poţadavky. 

3.1 Instrumentální poţadavky na prádelny 

Pro nejlepší moţnou ochranu tkanin, které prochází čištěním, musí být splněny tyto 

instrumentální poţadavky: 

- Speciální pračka musí mít při mokrém čištění minimální objem bubnu 100 litrů. 

- Musí mít programovatelný řídící systém, zařízení k ovládání teploty a zařízení pro 

dávkování mycích prostředků. 

- Vysoušeče pouţívané v pračkách při mokrém čištění musí být vybaveny teplotním 

omezením, časovým omezovačem a zařízením pro měření vlhkosti. 

Ověřování shody 

K dosaţení souladu s poţadavkem 3.1 – musí ţadatel předloţit prohlášení výrobce 

o výrobku pro mokré čištění. 

3.2  Spotřeba vody a energie 

Při praní svrchních oděvů s lehce  odstranitelným znečištěním nesmí spotřeba vody 

při praní překročit 12 litrů na 1 kg čištěného oblečení. 

Při praní a sušení nesmí spotřeba energie za účelem ohřevu překročit 0,5 kWh na 1 kg 

čištěných oděvů a 0,2 kWh elektrického proudu na 1 kg oděvů, při kterém je praní řízeno 

pomocí řídící a pomocné jednotky. 

Při praní a sušení nesmí spotřeba energie při pouţití horkovzdušného čištění párou 

překročit 0,7 kg páry na 1 kg oděvů a 0,2 kWh elektrického proudu na 1 kg oděvů, při 

kterém je praní řízeno pomocí řídící a pomocné jednotky 

Všechny ostatní jednotky pouţívané za účelem sušení by měly být jmenovitě uvedeny 

společně s údaji ohledně spotřeby energie (kWh / 1 kg oděvů). 

Ověřování shody 

Ţadatel musí prokázat shodu s výše uvedenými poţadavky 3.2 a předloţí popis 

procesu čištění. [17] 
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Ţadatel předloţí technické listy popisující proces, zejména údaje o spotřebě vody 

(1litr/1kg oděvů) a údaje o spotřebě energie v souvislosti s teplotou praní, se spotřebou 

vody a druhem oděvu, který je čištěn. Kromě toho musí technické listy obsahovat 

informace o ostatních pouţívaných jednotkách. . [17] 

3.3  Čistící prostředky 

3.3.1 Rozpouštědla 

Čištění musí být provedeno bez přídavku organických rozpouštědel do lázně 

(předpírka, hlavní praní a máchání). 

Ověřování shody 

Ţadatel musí předloţit doklad o shodě s výše uvedenými poţadavky 3.3.1 

3.3.2  

Látky klasifikované ve vodě ohroţující třídu 3, halogenové organické sloučeniny 

a přípravky, které obsahují tyto látky nesmí být pouţity při odstraňování skvrn během 

předpírky. 

Rozpouštědla obsahující uhlovodíky a další rozpouštědla neobsahující halogeny 

mohou být pouţita pouze na základě odborné praxe při předpírce a máchání 

Máchání musí být provedeno bez pouţití halogenových organických sloučenin nebo 

pomocí přípravků, které tyto látky neobsahují 

Ověřování shody 

Ţadatel musí předloţit doklad o shodě s výše uvedenými poţadavky 3.3.2 

3.3.3 Vyloučené přísady 

Mohou být pouţity prací a čistící prostředky, které podle § 2 odst.. 1, WRMG (zákon 

o praní a mytí ) neobsahují uvedené sloţky: 

 Fosfáty 

 APEO (alkylfenolethoxyláty) 

  optické zjasňovače 

 nitro-piţmové sloučeniny  

 fosforečnany> 1 hmotnostní procento 

 organické sloučeniny obsahující fluor. [17] 
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 organické sloučeniny obsahující chlór s výjimkou dosaţení ochrany, 

barevné stálosti atd. <0,1 procenta 

Úplně vyňaty z tohoto obecného zákazu jsou fluorocarbonové pryskyřice. 

 

Ověřování shody 

Pro kaţdý prací a čistící prostředek musí ţadatel předloţit prohlášení od výrobce 

pracích a čistících prostředků, která potvrzují shodu s poţadavky podle odstavce 3.3.3. 

Ţadatel musí předloţit seznam pracích a čistících prostředků spolu s příslušným 

mnoţstvím (g/kg čištěných textilií) tj. ţadatel musí předloţit UBA aplikaci všechna čísla 

pro všechny druhy mycích a čistících prostředků (včetně impregnačních prostředků)  podle 

§ 2, WRMG. 

3.4 Odpadní vody 

Výsledné zatíţení odpadních vod, které (kromě odstraněného znečištění) obsahuje 

zbytky čistících prostředků, musí být v souladu s poţadavky německého nařízení nebo 

s příslušným předpisem týkajících se  komunálních odpadních vod.  

Ověřování shody 

Ţadatel musí předloţit  doklad o shodě s výše uvedenými poţadavky podle odstavce 

3.4 

3.5 Dobrovolný závazek 

Provozovatelé prádelny se zavazují, ţe budou pouţívat mokrý způsob praní pro 

všechny typy osobního textilu a koţených svrchních oděvů a bytového textilu, pokud jsou 

vhodné pro praní a pokud zákazník výslovně nevyţaduje suché čištění. 

Ověřování shody 

Ţadatel musí předloţit  doklad o shodě s výše uvedenými poţadavky podle odstavce 

3.5 

4  Ţadatelé a zúčastněné strany 

Podniky, které nabízejí sluţbu prádelny podle odstavce 3 musí být k těmto sluţbám 

způsobilé. [17] 
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3.1 Ţadatelé a dotčené strany  

Strany podílející se na procesu udělení ekoznačky 

- RAL gGmbH udělující ochrannou známku Modrý anděl. 

- Federální (spolkový) stát, kde  se nachází sídlo podniku ţadatele. 

- Umweltbundesamt (Spolková agentura pro ţivotní prostředí), která po podpisu 

smlouvy obdrţí veškeré údaje a dokumenty o ţádost ochranné známky Modrý 

anděl, aby bylo moţné pokračovat s vývojem základních kritérií. 

5 Pouţití ochranné známky 

Podmínky pro ţadatele stanovené v oblasti pouţívání ochranných známek jsou 

stanoveny ve smlouvě o uţívání ochranné známky, která  bude uzavřena s RAL gGmbH 

 V rozsahu takové smlouvy se ţadatel zavazuje plnit poţadavky paragrafu 3 tak dlouho, 

dokud bude uţívat environmentální značení. 

Pro označování výrobků podle odstavce 2 jsou uzavřeny smlouvy o uţívání 

Ochranné známky. Tyto smlouvy jsou platné do 31.prosince 2013 

Smlouvy  budou prodlouţeny o jeden rok pokaţdé, pokud je smlouva vypovězena do 

31.3. 2013 nebo do 31.3. příslušného roku 

Po skončení smlouvy nesmí  být ochranná známka pouţita k označování ani 

k reklamním účelům. Toto nařízení se nedotýká produktů, které jsou dosud na trhu 

Ţadatel (servisní podnik) je oprávněn poţádat RAL gGmbH pro rozšíření práva na 

uţívání značení k produktu podle normy 7 / 6 104 UZ Edition 04. 2009, má-li být výrobek 

uveden na trh pod jinou značku (obchodní název) a/nebo v rámci dalších organizací 

marketingu. 

Smlouva o uţívání ochranné známky musí obsahovat následující údaje: 

- Ţadatel (podniku) 

- Značka / obchodní název 

- Distributor (značka uţivatele), tj. marketingové organizace podle odstavce 5.4. [17] 
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V návaznosti na legislativu ČR a vyhlášky 78/2006 Sb., která je novelou vyhlášky 

č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek 

a nebezpečných chemických přípravků, jejichţ uvádění na trh je zakázáno nebo jejichţ 

uvádění na trh, do oběhu nebo pouţívání je omezeno.  

Co se týče pracích a čistících prostředků uvádí zákaz pouţití pracích prášků 

obsahující fosfor pouze u těch pracích prášků, které se pouţívají v domácnosti, výjimku 

z této vyhlášky jsou prací prostředky pouţívající se v průmyslu a institucích, které je 

prováděno školenými pracovníky. Důvodem pro tuto výjimku je skutečnost, ţe v současné 

době neexistuje náhrada fosfátových pracích prostředků v průmyslu. [18]   

V rámci metodologických poţadavků a procedurálních zásad pro stanovení 

environemntálních kritérií pro udělení ekoznačky, jsou zahrnuty tyto základní kroky. 

Podrobnosti jsou uvedené  v kapitole č. 5.1. 

 Studie proveditelnosti a marketingová studie 

 V rámci této německé technické směrnice, byly stanoveny  kritéria na základě 

výsledku šetření odborníků z RAL gGmbH v oblasti ţivotního prostředí. Při výběru 

směrnice k překladu byl proveden průzkum prostřednictvím e-mailu, mezi poskytovateli 

sluţby „Prádelny“, zda by měli zájem o další informace po přeloţení dané technické 

směrnice s následnou moţností získat českou ochrannou známku a ekoznačku EU.  

Výsledek tohoto průzkumu byl takový, ţe pouze jeden z oslovených provozovatelů 

„Prádelen“ se k tomuto oslovení vyjádřil pozitivně se zájmem o další informace.  

Studie proveditelnosti je definována jako nejvyšší stupeň analýzy investičního nebo 

podnikatelského záměru. [19]   

V současnosti zastupuje studii proveditelnosti technická zpráva viz. kapitola č. 5.2, 

ve které jsou podrobně vysvětleny všechny pojmy související s danou směrnicí. 

 Analýza ţivotního cyklu 

Druhým krokem je zohlednění celého ţivotního cyklu při poskytování dané sluţby. 

Ţivotní cyklus výrobku nebo-li LCA je porovnávání environmentálních dopadů produktů, 

hmatatelných výrobků či sluţeb, s ohledem na celý jejich ţivotní cyklus, tzv. od kolébky 

do hrobu. Uvaţovány jsou emise do všech sloţek ţivotního prostředí během výroby, 

uţívání i odstraňování produktu. Zahrnovány jsou rovněţ přídavky procesů získávání 

surovin, výroby materiálů a energie, pomocných procesů, či subprocesů. . [20]   



 2011  57 

 

 

V rámci posuzování ţivotního cyklu sluţby „Prádelny“ jsou zde zahrnuty pouze 

vstupy a výstupy:  

 vstupy: elektrickou energii, tepelnou energii, oděvy a výrobky z textilního 

materiálu a koţené oděvy, čistící a prací prostředky, vodu, organické 

rozpouštědla   

 výstupy: odpadní voda, vyčištěné oděvy a výrobky z textilního materiálu a 

koţené oděvy 

Tyto vstupy a zejména výstupy musí být v souladu s ekologickými standardy a 

příslušnými právními předpisy týkající se ochrany vod, ochrany ovzduší, zákon o 

odpadech, který zahrnuje předpisy týkající se nebezpečných látek. [21] 

Ve směrnici jsou výše uvedené vstupy a výstupy legislativně ošetřeny, vyjma tepelné 

energie.  

 Analýza zlepšení 

Analýza zlepšení, zahrnuje úvahu pro zlepšení. V rámci této normy se týká zlepšení 

především z hlediska ţivotního prostředí a zdraví obyvatel a to nulovou tvorbou 

a proniknutí toxických emisí do ţivotního prostředí během čistícího procesu.  

Čistící procesy neprodukují toxické látky do odpadních vod a ovzduší díky vyloučení 

chemických přísad. Zlepšení se také týká sníţení spotřeby energie a vody během procesů    

a sníţení zatíţení čističek odpadních vod, pouţíváním vhodných komponentů pracích 

prostředků. 

 Návrh environmentálních kritérií 

Posledním bodem je návrh environmentálních kritérií, které jsou v podstatě zaloţeny 

na konzultacích se všemi stranami, které jsou zapojeny do výše uvedených procesů            

a do procesu vývoje kritérií pro udělení ekoznačky „Ekologicky šetrná sluţba“.  

Ţadatelé a zúčastněné strany jsou v rámci této normy takové podniky, které jsou 

k těmto sluţbám způsobilé a splňují všechny poţadavky, které jsou uvedené v technické 

směrnici v odstavci 3 – Poţadavky. 
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6.1 Adaptace technické směrnice do systému ekoznačení 

v České republice 

 

Cílem stanovení poţadavků a environmentálních kritérií pro udělení ekoznačky je 

zejména podporování:  

 sniţování znečišťování vod tím, ţe se bude sniţovat objem všech 

chemických látek pouţívaných v pracích prostředcích a omezovat pouţívání 

potenciálně nebezpečných látek, 

 vzniku nulových emisí toxických látek znečišťujících ţivotní prostředí,  

 sníţení zatíţení kanalizačního systému vyloučením chemických přísad, 

 úspor energie tím, ţe bude podporováno uţívání kompaktních pracích 

prostředků 

Vliv poskytované sluţby „Prádelny“ na ţivotní prostředí se projevuje pouţitím 

chemických přísad během procesu praní. Zejména pak vlivem organických rozpouštědel, 

které přecházejí s odpadními vodami do kanalizace a odtud do povrchových a podzemních 

vod a půdy. Odpadní vody jsou zpravidla biologicky čištěny, avšak některé komponenty 

pracích prostředků mohou svým sloţením působit potíţe na čistírnách odpadních vod 

a případně ztěţovat i úpravu vod na vodu pitnou. 

Poţadavky a environmentální kritéria umoţňují získat ekoznačku poskytovateli 

sluţeb, nabízející profesionální čištění textilních a koţených oděvů, ale také domácího 

textilu bez chemických přísad. Kritéria navíc posilují u spotřebitelů povědomí o ochraně 

ţivotního prostředí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2011  59 

 

1. Definice pojmů  

Pro účely této technické směrnice:   

 Prádelny – jsou povozy, v nichţ se provádí praní prádla a obecně textilií – 

jejich čištění pomocí vody a pracích prostředků 

 Chemické čištění – je proces, který vyuţívá těkavých organických látek 

v určitém zařízení k čistění oděvů, bytového vybavení  a malých 

spotřebních předmětů, s výjimkou ručního odstraňování skvrn 

a znečistěných míst v textilním a oděvním průmyslu. [21]    

 Organické rozpouštědlo – je organická sloučenina s obsahem atomů uhlíku. 

Rozpouštědla mají obvykle nízký bod varu a snadno se vypařují. [22]    

 Suché čištění – je proces údrţby a ošetřování oděvů za pouţití páry.  

 Mokré čištění – je speciální prací postup za pouţití vody, který je 

mimořádně účinný a zároveň šetrný k textiliím a nemá nevýhody běţného 

chemické čištění. [23]    

 Čistící prostředek – nebo-li detergent, je chemická látka určená k čištění. 

Pouze čistá voda neodstraňuje mastnotu a organické znečištění. Jsou to 

povrchově aktivní látky, které jsou vyráběny petrochemicky. [24]    

 Prohlášení o shodě – je písemné ujištění výrobce/dovozce nebo 

poskytovatele sluţby o tom, ţe výrobek/sluţba splňuje poţadavky 

technických předpisů platných v ČR a ţe byl dodrţen stanovený postup při 

posouzená shody. [25]    

2. Vymezení kategorie 

Tato základní kritéria se vztahují na zařízení na mokré praní osobního textilního 

nebo koţeného svrchního oblečení a bytového textilu, kde je pro prací proces pouţito 

pouze vody jako rozpouštědla. 

Existují 4 způsoby čištění v komerční péči o textilie: 

 Suché čištění na základě organického rozpouštědla polychlorethylenu 

 Suché čištění na bázi organických uhlovodíku 

 Mokré čištění při pouţití vody jako rozpouštědla 

 Komerční prádelny 
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3. Základní poţadavky 

Sluţba „Prádelny“ pro praní textilních a koţených oděvů, ale také domácího textilu 

musí splňovat poţadavky platných technických, bezpečnostních, zdravotních, 

hygienických a jiných předpisů, včetně předpisů týkajících se ochrany ţivotního prostředí 

a předpisů vztahujících se na výrobek a jeho výrobu a jeho způsobilost k pouţití, zejména: 

 Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 435/2006 Sb., úplně znění zákona č. 76/2002 Sb., o integrované 

prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a 

o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) 

 Zákon o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., poslední novelizace. 

z.č. 64/2000 Sb., stanovuje povinnosti při prodeji výrobků a poskytování 

sluţeb. 

 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů. 

 Vyhláška MŢP č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod 

do vod povrchových 

 Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného 

znečištění povrchových vod a odpadních vod 

 Zákon č. 314/2006 Sb., změna zákona o odpadech 

 Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, ve 

znění pozdějších předpisů, (úplné znění vyhlášeno zákonem č. 440/2008 

Sb.). 

Sluţba „Prádelny“ označená ekoznačkou musí mít vlastnosti srovnatelné nebo lepší 

neţ obdobné sluţby této kategorie. 

4. Specifické poţadavky 

3.1  Instrumentální poţadavky na prádelny 

Speciální pračka musí mít při mokrém čištění minimální objem bubnu 100 litrů  

a musí mít programovatelný řídící systém, zařízení k ovládání teploty a zařízení pro 

dávkování mycích prostředků. Vysoušeče pouţívané v pračkách při mokrém čištění musí 

být vybaveny teplotním omezením, časovým omezovačem a zařízením pro měření 

vlhkosti. 
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3.2 Spotřeba vody a energie 

Při praní svrchních oděvů s lehce odstranitelným znečištěním nesmí spotřeba vody 

při praní překročit 12 litrů na 1 kg čištěného oblečení. Při praní a sušení nesmí spotřeba 

energie za účelem ohřevu překročit 0,5 kWh na 1 kg čištěných oděvů a 0,2 kWh 

elektrického proudu na 1 kg oděvů, při kterém je praní řízeno pomocí řídící a pomocné 

jednotky. Při praní a sušení nesmí spotřeba energie při pouţití horkovzdušného čištění 

párou překročit 0,7 kg páry na 1 kg oděvů a 0,2 kWh elektrického proudu na 1 kg oděvů, 

při kterém je praní řízeno pomocí řídící a pomocné jednotky. Všechny ostatní jednotky 

pouţívané za účelem sušení by měly být jmenovitě uvedeny společně s údaji ohledně 

spotřeby energie (kWh / 1 kg oděvů). 

3.3 Čistící prostředky 

Čištění musí být provedeno bez přídavku organických rozpouštědel do lázně 

(předpírka, hlavní praní a máchání). 

Látky klasifikované ve vodě ohroţující třídu 3, halogenové organické sloučeniny 

a přípravky, které obsahují tyto látky nesmí být pouţity při odstraňování skvrn během 

předpírky.  

Rozpouštědla obsahující uhlovodíky a další rozpouštědla neobsahující halogeny 

mohou být pouţita pouze na základě odborné praxe při předpírce a máchání, které musí být 

provedeno bez pouţití halogenových organických sloučenin nebo pomocí přípravků, které 

tyto látky neobsahují. 

3.4 Vyloučené přísady 

Mohou být pouţity pouze takové prací a čistící prostředky, které neobsahují tyto 

uvedené sloţky: 

 APEO (alkylfenolethoxyláty) 

  optické zjasňovače 

 nitro-piţmové sloučeniny  

 fosforečnany> 1 hmotnostní procento 

 organické sloučeniny obsahující fluor 

 organické sloučeniny obsahující chlór s výjimkou dosaţení ochrany, 

barevné stálosti atd. <0,1 procenta 

Úplně vyňaty z tohoto obecného zákazu jsou fluorocarbonové pryskyřice.  
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3.5 Odpadní vody 

Výsledné zatíţení odpadních vod, které (kromě odstraněného znečištění) obsahuje 

zbytky čistících prostředků, musí být v souladu s poţadavky německého nařízení nebo 

s příslušným předpisem týkajících se  komunálních odpadních vod.  

3.6 Dobrovolný závazek 

Provozovatelé prádelny se zavazují, ţe budou pouţívat mokrý způsob praní pro 

všechny typy osobního textilu a koţených svrchních oděvů a bytového textilu, pokud jsou 

vhodné pro praní a pokud zákazník výslovně nevyţaduje suché čištění. 

5. Ověřování 

5.1  K dosaţení souladu s poţadavkem 4.1 – musí ţadatel předloţit prohlášení výrobce 

o výrobku pro mokré čištění. 

5.2 Ţadatel musí prokázat shodu s výše uvedenými poţadavky 4.2 a předloţí popis 

procesu čištění. 

5.3  Ţadatel musí předloţit doklad o shodě s výše uvedenými poţadavky 4.3.  

5.4  Pro kaţdý prací a čistící prostředek musí ţadatel předloţit prohlášení od výrobce 

pracích a čistících prostředků, které potvrzují shodu s poţadavky podle odstavce 4.4. 

Ţadatel musí předloţit seznam pracích a čistících prostředků spolu s příslušným 

mnoţstvím (g/kg čištěných textilií). 

5.5  Ţadatel musí předloţit doklad o shodě s výše uvedenými poţadavky 4.5. 

5.5  Ţadatel musí předloţit doklad o shodě s výše uvedenými poţadavky podle odstavce 

4.6. 

6. Organizační záleţitosti 

Organizační záleţitosti k podání přihlášky k výběrovému řízení pro propůjčení 

ekoznačky, ochranné známky „Ekologicky šetrná sluţba“, zajišťuje CENIA, česká 

informační agentura ţivotního prostředí, pracoviště Agentura pro ekologicky šetrné 

výrobky, Litevská 8/1174, 100 05 Praha 10. 

 

 



 2011  63 

 

ZÁVĚR 

Cílem mé diplomové práce bylo analyzovat pojem ekoznačení obecně, jeho postupný 

vývoj v České republice a také seznámit čtenáře se systémem ekoznačení v Německu. 

Systém ekoznačení v České republice je na dobré úrovni a je plně kompatibilní se systémy 

v zahraničí. Přesto je potřeba pozici Programu mezi obyvateli České republiky neustále 

posilovat. Především je nutné zvýšit jeho reklamní propagaci a finanční podporu od státu. 

Protoţe cena výrobku, je u spotřebitele stále rozhodujícím faktorem. 

Hlavním bodem bylo porovnat oblasti ošetřené technickými směrnicemi v ČR           

a v Německu. Byly srovnávané jednotlivé oblasti, pro které jsou vytvořeny směrnice podle 

kategorií, které jsou definovány v České republice. Z hlediska počtu těchto směrnic a tedy 

oblastí, které jsou směrnicemi ošetřeny, je zřejmé, ţe Německý systém je na velmi vysoké 

úrovni. Program v ČR, se ale neustále vyvíjí, je moţné, ţe za několik let, se náš Program 

vyrovná Programu německému. Tento vývoj je ale závislý především na zájmu 

podnikatelů, poskytovat kvalitní výrobky a sluţby a také zájmu obyvatel, kteří by byli 

ochotni tyto kvalitní a z hlediska ţivotního prostředí méně závadné výrobky a sluţby 

kupovat. 

Při výběru směrnice z německého systému ekoznačení jsem se zaměřila na tři oblasti, 

potenciálně vhodné pro udělení ochranné známky. Kontaktovala jsem prostřednictvím      

e-mailu řadu výrobců/dovozců nebo poskytovatelů sluţeb z těchto tří oblastí, ale pouze 

jeden poskytovatel sluţby měl zájem o další informace k této směrnici. Proto se výběr 

směrnice k přeloţení, řídil zájmem alespoň jednoho poskytovatele sluţby „Prádelny“. 

Podle mého názoru, by se po oslovení poskytovatelů sluţby někým více povolaným, zájem 

o ekoznačky mohl zvýšit.  

Přeloţená směrnice z německého systému byla následně adaptována do systému 

v České republice. 
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