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Anotace 

V této práci je zpracována problematika managementu a řízení ubytovacího 

zařízení v chráněné krajinné oblasti. V první části je zmíněna základní charakteristika 

oblasti. Následují legislativní poţadavky, jak na vedení ubytovacího zařízení, tak i 

poţadavky CHKO na provoz hotelu na jeho území.  Pro splnění poţadavků by bylo vhodné 

pouţít metodiku ekologického značení pro ubytovací zařízení. V druhé části jsou 

jednotlivé informace spojené s ekologickým značením podrobně popsány a vysvětleny. Po 

uvedení základních informací následují povinná i nepovinná kritéria, jejichţ splnění jsou 

nezbytná k získání ekologického značení. V další části je shrnutí splněných i nesplněných 

kritérií a navrţeny způsoby, jak dosáhnout splnění předepsaných podmínek. V závěru jsou 

shrnuty návrhy na moţný budoucí provoz hotelu se značkou Ekologicky šetrná sluţba. 

Klíčová slova: CHKO – chráněná krajinná oblast, ekoznačení, kritéria, legislativa, 

management 

Summary 

This paper analyzes the problem of management and control of accommodation 

facility in a protected area. In the first part the basic characteristics of the area is 

mentioned. There are listed legislative requirements, as the management of the 

accommodation and the requirements of the hotel operation in the PLA - protected 

landscape area   territory. To meet the requirements would be appropriate to apply the 

methodology of environmental labels for accommodation facility. In the second part the 

information associated with the ecological labelling is described and explained. The basic 

information is followed by overview of mandatory and optional criteria that are necessary 

to fulfil obtaining the ecological label. The next section is a summary of fulfilled and 

unfulfilled criteria and ways to achieve the prescribed conditions. The conclusion 

summarizes the proposals for possible future operation of the hotel branded as 

Environmentally Friendly Service. 

Keywords: PLA - protected landscape area, ekolabelling, kriteria, legislation, 

management 
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1 Úvod 

CHKO je oblast, ve které je nezbytné dodrţovat přísnější pravidla pro vedení 

hotelu. V CHKO jsou vymezeny čtyři zóny ochrany, od nichţ se odvíjejí postupy a 

podmínky nejen pro vedení hotelových zařízení. Vybraný hotel Troyer v Trojanovicích se 

nachází v zóně IV. Tato zóna zahrnuje území změněné člověkem, jako např. zemědělsky 

vyuţívané plochy, zastavěná území apod. Platí zde nejniţší opatření k ochraně krajiny a 

ţivotního prostředí. Proto i ubytovací zařízení, jako je hotel Troyer musí projevit jiný 

přístup ve svém řízení, managementu a přístupu k ţivotnímu prostředí. Jako jeden 

z moţných nástrojů lze pouţít ekologické značení „Ekologicky šetrný výrobek a sluţba“. 

Za důkaz je moţné počítat splnění kritérií pro získání ochranné známky.  

1.1 Charakteristika vybrané lokality 

Obec Trojanovice se nachází v CHKO Beskydy. CHKO Beskydy se rozkládají na 

členité hornatině Vnějších Karpat, Moravskoslezských Beskydech, Vsetínských vrších a 

Javornících. V České republice je svou rozlohou CHKO Beskydy tou největší chráněnou 

přírodní rezervací, díky svým výjimečným přírodním hodnotám, výskytu velmi vzácných 

karpatských rostlin i ţivočichů, jedinečných podzemních a povrchových pseudokrasových 

jevů. Typově je krajina velmi pestrá zásluhou historického souţití člověka se zdejší 

přírodou. V CHKO Beskydy je vyhlášeno 57 maloplošných zvláště chráněných území, 

z toho 26 přírodních rezervací, 24 přírodních památek, 7 národních přírodních rezervací. 

Území chráněné krajinné oblasti patří mezi mezinárodně významné ptačí území. 

Významnou roli hraje také rekreační a turistická činnost neregionálního významu. 

CHKO bylo vyhlášeno 5. března 1973 výnosem MK ČSR č. 5373/1973. Rozloha 

činí (podle vyhlášky) 116 000 ha, pohybuje se v nadmořských výškách od 350 – 1323 m n. 

m. Sídlo správy CHKO Beskydy je v Roţnově pod Radhoštěm. 

(Zdroj: www.nature.hyperlink.cz) 

Původem jsou Trojanovice pasekářkou obcí zaloţenou roku 1748. Zakladatelem 

obce byl olomoucký biskup a kardinál Ferdinad Julius Troyer. Obec Trojanovice se 
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rozprostírá na ploše 3583 ha pod Nořičí horou (1047 m n. m), Radhoštěm (1129 m n. m) a 

Velkým Javorníkem (918 m n. m). Díky své rozloze se obec dělí na čtyři části a to: Pod 

Javorníkem, Pod Radhoštěm, Lomná a Bystré. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 

429 – 1129 m n. m. K 1. 1. 2009 byl počet obyvatel stanoven na 2327 ve všech obecních 

částech. V obci se nachází kulturní zařízení, základní i mateřská škola dále také 

tělovýchovná zařízení. Turistický ruch je v oblasti velmi rozšířený, turistické přechody 

(vhodný terén), cykloturistika. Oblast má i velkou ubytovací základnu (hotely, penziony, 

ubytovny apod.). (Zdroj:www.trojanovice.cz) 

1.1.1 Geologie 

Území Frenštátského mikroregionu, kde obec Trojanovice spadá, se nachází ve 

flyšovém pásmu Západních Karpat. Západní Karpaty jsou jedním z mladých pásemných 

pohoří patřící k Alpsko-karpatské soustavě, jeţ vznikla v několika fázích alpínského 

vrásnění v období druhohor a třetihor.  

„ Na geologické stavbě Frenštátska se podílejí dva příkrovy, spodní podslezský 

příkrov a tektonicky vyšší slezský příkrov. Podslezská jednotka leţí pod vrásnění na spodu 

soustavy příkrovů, je tvořena jílovci, méně pískovci svrchní křídy aţ paleogénu. Horniny 

podslezské jednotky tvoří poměrně plochý reliéf Podbeskydské pahorkatiny. Slezská 

jednotka buduje odolné vyšší partie Podbeskydské pahorkatiny a především dominantu 

území – Moravskoslezské Beskydy. Hlavní hřeben moravskoslezských Beskyd tvoří 

odolné pískovce svrchnokřídového godulského souvrství. V období svrchní křídy 

převaţovala sedimentace význačná jednak rytmickým střídáním pískovců, prachovců, 

jílovců, slínovců, slepenců a gradačním zvrstvením. Tento mohutný soubor hlubomořských 

hornin označujeme jako flyš – flyšové pásmo“. 

Obec Trojanovice, jakoţto i Frenštátsko leţí ve vymezeném chráněném loţiskovém 

území v části Hornoslezské pánve, jsou zde evidovány zdroje zemního plynu a černého 

uhlí. (Zdroj:www.mufrenstat.cz) 

1.1.2 Geomorfologie 

„ Řešené území se rozkládá na rozhraní západní části Moravskoslezských Beskyd 

ve skupině Radhoště a na severu přilehlé Podbeskydské pahorkatiny. Členité horské území 

Radhošťských Beskyd od západu modelují hřebeny hor, např. Velký a Malý Javorník, 
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Kyčera, Tanečnice, Radhošť. Příkrovové severní svahy rozčleňují hluboce zaříznutá údolí 

potoků s přítoky a dotvářejí tak členitý reliéf s extrémními svahovými poměry. Od úpatí 

hor navazuje k severu mírně zvlněná erozně-denudační sníţenina Frenštátské brázdy. 

Severně od města Frenštát pod Radhoštěm se rozkládá zvlněné území jiţních okrajů 

Štramberské vrchoviny“. (Zdroj:www.mufrenstat.cz) 

 

Zmíněné území se rozkládá na následujících geomorfologických jednotkách: 

provincie: Západní Karpaty 

soustava: Vnější Západní Karpaty 

podsoustava: Západobeskydské podhůří 

celek: Podbeskydská pahorkatina 

podcelek: Štramberská vrchovina 

okrsek: Ţenklavská kotlina 

okrsek: Šostýnské vrchy 

okrsek: Měrkovická pahorkatina 

okrsek: Kozlovická kotlina 

podcelek: Frenštátská brázda 

okrsek: Veřovická brázda 

okrsek: Radhošťské podhůří 

podsoustava: Západní Beskydy 

celek: Moravskoslezské Beskydy 

podcelek: Radhošťská hornatina 

okrsek: Radhošťský hřbet 

okrsek: Hodslavický Javorník 

1.1.3 Klimatologie 

Typickým znakem pro danou oblast je vysoký sráţkový úhrn a to díky návětrným 

svahům Beskyd a svou polohou v centru Evropy, kde se střídá kontinentální počasí 

s oceánským klimatem. Sráţky přichází zejména při přechodu front, většinou se tak děje 

při západním proudění s obsahem vlhkého atlantského vzduchu. Někdy se územím proţene 

cyklóna, která pak vyvolá vysoké sráţky. Popisované území řadíme do několika 

klimatických oblastí (Quitta, 1971): 
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Tabulka 1 – Vybrané klimatické charakteristiky daných oblastí 

Klimatická oblast MT9 MT2 CH7 CH6 

Počet letních dnů 40-50 20-30 10-30 10-30 

Počet mrazivých dnů 110-160 110-130 140-160 140-160 

Průměrná teplota v lednu -3 aţ -4°C -3 aţ -4°C -3 aţ -4°C 4 aţ – 5°C 

Průměrná teplota 

v červenci 

17 aţ 18°C 16 aţ 17°C 15 aţ 16°C 14 aţ 

15°C 

Sráţkový úhrn ve 

vegetačním období 

400-450mm 450-500mm 500-600mm 600-

700mm 

Sráţkový úhrn v zimním 

období 

250-300mm 250-300mm 350-400mm 400-

500mm 

Počet dnů se sněhovou 

pokrývkou 

60-80 80-100 100-120 120-140 

 

1.1.4 Hydrologie 

Oblast se nachází v úmoří Baltského moře, náleţí do povodí Odry. Hlavní řekou 

protékající zmiňovaným územím je řeka Lubina. Ta pramení v obci Trojanovice, protéká, 

s menšími výchylkami, od jihu na sever. Hydrologické číslo povodí řeky je 2-01-01-131.  

V této oblasti se nachází několik vodních ploch. Akumulační nádrţ Siberie na řece 

Lubině, v minulosti slouţící armádě ČR v dnešní době se vyuţívá pouze k rekreaci. 

V Trojanovicích je zbudována nádrţ Lubina (cca 51 000 m3) voda z této nádrţe se vyuţívá 

jako pitná i provozní.  

Obecně jsou vodní toky v oblasti Beskyd povaţovány za náchylné k povodním, 

vyznačují se kolísavostí průtoků. Vodní tok Lubina je stanoveno jako záplavové území 

zahrnující aktivní zóny v rozsahu Q20 (průtok 20. leté vody). Je zde vypracován povodňový 

plán, kde se zabývají preventivními opatřeními, opatřeními přímo v průběhu povodně i 

s vypořádáním se škodami. Popisují se zde organizační práce povodňové sluţby i 

pravomoci jednotlivých orgánů. 



Homolová Petra – Management hotelu v CHKO 

 

2011  8 

 

Tato oblast spadá do chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Na podzemní vody 

je však toto území chudé a to protoţe je zde podloţí sloţené z nepropustného flyše. 

1.1.5 Fauna 

Sloţení zdejší fauny je rozmanité. Oblast bezobratlých druhů je velmi rozmanitá, 

jako příklad můţeme uvést střevlík zlatolesklý (Carabus auronitens), z motýlů pak 

ohniváček celíkový (Heodes virgaureae). Jako zástupce obojţivelníků můţeme zmínit 

hojně se vyskytujícího skokana hnědého (Rana temporaria) a čolka horského (Triturus 

Apestris). Vyskytuje se zde i vzácný karpatský endemit čolek karpatský (Triturus 

montandoni). V tocích ţije pestrá škála rybích druhů např. pstruh potoční (Salmo trutta), 

vranka pruhoploutvá (Cottus poecilopus)Je zde značný výskyt ptáků, zejména pak dravců 

např. jestřáb lesní (Accipiter gentilis), včelojed lesní (Pernis apivorus a sov. Vyskytují se 

zde také vzácnější druhy jako např. datlík tříprstý (Picoides tridactylus), drozd kolohřivec 

(Turdus torquatus), strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) a kulíšek nejmenší 

(Glaucidium passerium). Velmi vzácným druhem je pak tetřívek obecný (Tetrao tetrix), jiţ 

častěji se vyskytující jeřábek lesní (Tetrases bonasia), který vyhledává horské lesy 

s hustým podrostem. Docela hojným druhem byl i tetřev hlušec (Tetrao urogallus), 

bohuţel v dnešní době je jejich stav mnohem niţší, dokonce z některých území zcela 

vymizel. Z drobných obratlovců lze zahlédnout veverku obecnou (Sciurus vugaris), plch 

velký (Glis glis). Ve zdejších lesích převaţuje vysoká zvěř -  jelen lesní (Cervus elaphus), 

srnec obecný (Capreolus capreolus). Nesmíme opomenout zimní i letní kolonie netopýrů 

velkých (Myotis myotis), mimo ty zde ţijí rys ostrovid (Lynx lynx), liška obesná (Vulpes 

vulpes). Opětovně byly zaznamenány návraty medvěda brtníka (Ursus arctos) ze 

sousedního Slovenska, dokonce zde několikrát přezimovali. Vzácně se zde objevuje vydra 

říční (Lutra lutra). 

1.1.6 Flora 

V současné době ve skladbě zdejšího lesního porostu převaţují smrčiny. Z původní 

druhové skladby se dochovaly jen malé zbytky smíšených porostů – buky (Fagus), javory 

(Acer), jedle (Abies).  Na tomto území v horských a podhorských oblastech lze nalézt 

pásma vegetačních stupňů: stupeň 8 – smrknový, stupeň 7 – budosmrkový, stupeň 6 – 

smrkobudkový, stupeň 5 – jedlobukový, stupeň 3 – dubobukový. V nejvýše poloţených 

územích se vyskytují horské klimaxové smrčiny, na náhorních plošinách a hřebenech 
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vrcholů pak acidofilní horské bučiny. V nejniţších polohách, údolích a na svazích, se 

nachází květnaté bučiny. Ojediněle se vyskytují maloplošné podmáčené smrčiny či suťové 

lesy.  

V oblastech květnatých bučin a jedlobučin, které se nachází v horském a 

podhorském pásmu, tvoří velmi vyvinuté jak pásmo stromové tak i bylinné s vysokou 

úrovní pokryvu. Ze stromového patra je to nejčastěji buk lesní (Fagus sylvatika), javor 

klen (Acer pseudoplatanus), jilm horský (Ulmus glabra), zřídka je to jedle bělokorá (Abies 

alba) a smrk obecný (Picea abys). Bylinné patro pak zastupují kapraď samec (Dryopteris 

filix-mas), šalvěj lepkavá (Salvia glutinosa), hluchavka pitulník (Lamium galeobdolon), 

rozrazil horský (Veronica montana), kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos). Takové 

to prostředí se nachází v nadmořských výškách do 900 m n. m. Převáţně severní svahy 

strmě zaříznutých svahů a údolí toků bývají lemováni zejména klenovými bučinami. Tvoří 

je převáţně javor klen (Acer pseudoplatanus) a buk lesní (Fagus sylvatica). Bylinné patro 

zastupují vysoké byliny- měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva), a vlhkomilné druhy. 

Lesy lemují pastviny a louky, které vznikly odlesněním, tvoří je převáţně trávy 

např. smilka tuhá (Nardus stricta), kostřava červená (Festuca rubra), třezalka tečkovaná 

(Hypericum perforatum), hořec tolitový (Gentiana asclepiadea). 

Acidofilní horské bučiny se vyskytují na hřebeny vrchů či přilehlé svahy ve 

výškách 750-1000 m n. m. Nejčastěji buk lesní (Fagus sylvatica) a smrk ztepilý (Picea 

abys).  

Květena není moc pestrá, je tvořena především větším mnoţstvím chráněných nebo 

ohroţených druhů např. vstavač muţský (Orchis mascula), kruštík bahenní (Epipactis 

palustris) a další. Ohroţené druhy ještě více ohroţuje zánik pastevního hospodaření. 

(Zdroj:www.nature.hyperlink.cz) 
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2 Legislativní poţadavky na vedení hotelu a specifika v CHKO  

2.1 Legislativní poţadavky na vedení hotelu 

Níţe uvedené zákony a normy se vztahují k samotnému provozu hotelu a je nutné, 

aby byly dodrţovány. 

2.1.1 Zákony vztahující se na provoz a vedení hotelu  

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 

Tento zákon se zabývá zapracováním náleţících předpisů Evropských společenství 

a upravuje:  

A) „Pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodrţování 

ochrany ţivotního prostředí, ochrany ţivotního prostředí, ochrany lidského zdraví a trvale 

udrţitelného rozvoje a při omezování nepříznivých dopadů vyuţívání přírodních zdrojů a 

zlepšování účinnosti tohoto vyuţívání“, 

B) „Práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství“, 

C) „Působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství“. 

Dále se v zákoně definují důleţité pojmy, práva a povinnosti. Je zde popsáno, co 

povaţujeme dle zákona za odpad, jak se odpadu zbavovat, povinnosti osob. V zákoně také 

najdeme přesné vyjmenování, co odpadem je, seznamy nebezpečných odpadů a nakládání 

s nimi. Zákon stanovuje jak odpady třídit, recyklovat, mluví se o zpětném odběru. 

Stanovuje orgány odpovídající za řešení odpadové problematiky i postihy za nesprávné 

nakládání s nimi. 

Zákon popisuje správné postupy při nakládání s odpady a to v pořadí: předcházení 

vzniku odpadů, připravit odpady ke znovupouţití, recyklovat odpady, snaţit se vyuţít 

odpady dle moţností (např. energetické vyuţití) a nakonec odstranění odpadů. Tato 

posloupnost se dá měnit, podle toho zda je z hlediska konečného dopadu vhodné. 

(Zdroj:www.mzp.cz) 
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Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů  

„ Tento zákon stanovuje práva a povinnosti osob, působnost správních úřadů při 

ochraně ovzduší před vnášením znečišťujících látek lidskou činností a při zacházení 

s regulovanými látkami, které poškozují ozonovou vrstvu Země, a s výrobky, které takové 

látky obsahují. 

Ukládá podmínky pro další sniţování mnoţství vypouštěných znečišťujících látek 

působících nepříznivým účinkem na ţivot a zdraví lidí a zvířat, na ţivotní prostředí nebo 

na hmotný majetek. 

Stanovuje nástroje ke sniţování mnoţství látek ovlivňujících klimatický systém 

Země. Ukládá opatření ke sniţování světelného znečištění ovzduší. 

Tento zákon se nevztahuje na vnášení rakionuklidů do ţivotního prostředí, které je 

upraveno zvláštním zákonem“. (Zdroj: www.sagit.cz) 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve 

znění pozdějších přepisů (vodní zákon) 

„ Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky 

pro hospodárné vyuţívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a 

podzemních vod, vytvořit podmínky pro sniţování nepříznivých účinků povodní a sucha a 

zajistit bezpečnost vodních děl v souladu s právem Evropských společenství. Účelem 

tohoto zákona je téţ přispívat k zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou a k ochraně 

vodních ekosystémů a na nich přímo závisejících suchozemských ekosystémů“. 

(Zdroj:www.mzp.cz) 

Zákon dále definuje základní pojmy nutné k porozumění výkladu a specifik oblasti 

nakládání s vodami. Základní povinnosti s nakládáním s povrchovými i podpovrchovými 

vodami. Zjišťuje a hodnotí stav podpovrchových a povrchových vod (vodní toky, vodní 

útvary, jakost a mnoţství vod, apod.). Hlava V. ustanovuje podrobnosti o ochraně vodních 

zdrojů i vodních poměrů, stanovuje podmínky pro zacházení s vodními zdroji ve zvláštních 

oblastech (chráněné pásma, území chráněná pro akumulaci vod, oblasti chráněné pro 

přirozenou akumulaci vod), citlivé oblasti, zranitelné oblasti, zdroje pro chov ryb, apod.  
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Ve vztahu k ubytovacímu zařízení je nutné správě nakládat s odpadními vodami 

odebíráním vody, vypouštěním odpadních vod, dodrţovat podmínky za jakých lze s těmito 

vodami nakládat. Navádí ke správnému chování při haváriích.  

Vodoprávní úřady: Ministerstvo ţivotního prostředí, krajské úřady, obecní úřady, 

obecní úřady s rozšířenou působností, újezdní úřady. 

Zákon č. 326/1999 Sb. – zákon o pobytu cizinců na území České Republiky 

„Tento zákon stanoví podmínky vstupu cizince na území České republiky, jeho 

pobytu na něm a vycestování z území a vymezuje působnost Policie České republiky, 

Ministerstva vnitra a Ministerstva zahraničních věcí v této oblasti státní správy“. 

(Zdroj:www.mvcr.cz) 

Zákon č. 329/1999 Sb. – zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších 

předpisů 

„ Tento zákon upravuje vydávání cestovních dokladů státním občanům České 

republiky, jejich pouţívání občany a vedení evidencí cestovních odkladů“. 

(Zdroj:www.mvcr.cz) 

Zákon č. 328/1999 Sb. – zákon o občanských průkazech 

„Tento zákon upravuje vydávání občanských průkazů státním občanům České 

republiky a vedení evidence občanských průkazů“. (Zdroj:www.mvcr.cz) 

Zákon č. 101/2000 Sb. – zákon o ochraně osobních údajů 

„ Tento zákon upravuje ochranu osobních údajů o fyzických osobách, práva a 

povinnosti při zpracovávání těchto údajů a stanovení podmínek, za nichţ se uskutečňuje 

jejich předávání do jiných států. Je zřízen Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem 

v Praze. Zákon se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány 

územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakoţ i fyzické a právnické osoby, pokud se 

tento zákon nebo zvláštní zákon nestanoví jinak. Vztahuje se na veškeré zpracovávání 

osobních údajů, ať k němu dochází automatizovaně nebo jinými prostředky, nevztahuje se 

na výlučně osobní potřebu. Zpracovává se pro statistické a archivnické účely“. 

(Zdroj:www.mvcr.cz) 
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Zákon č. 348/2005 Sb. – zákon o rozhlasových a televizních poplatcích 

„ Tento zákon stanoví předmětu poplatků, poplatníka, základ, výši a způsob placení 

rozhlasových a televizních poplatků a evidenci poplatníků. Rozhlasový poplatek slouţí 

k financování veřejné sluţby českého rozhlasu. Televizní poplatek slouţí k financování 

veřejné sluţby České televize“. (Zdroj:www.mvcr.cz) 

Zákon č. 565/1990 Sb. – zákon o místních poplatcích 

Tento zákon stanovuje veškeré poplatky vybírané místní samosprávou. 

Zákon č. 159/1999 Sb. – zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti 

cestovního ruchu 

Tento zákon se zaobírá přesným rozčleněním podmínek týkajících se podnikání 

v cestovním ruchu. „ Zájezdem se rozumí předem sestavená kombinace alespoň dvou 

z následujících sluţeb, je-li prodávána nebo nabízena k prodeji za souhrnnou cenu a je-li 

sluţba poskytována po dobu přesahující 24 hodin, nebo kdyţ zahrnuje ubytování přes noc 

(doprava, ubytování, jiné sluţby cestovního ruchu, jeţ nejsou doplňkem dopravy nebo 

ubytování a tvoří významnou část zájezdu nebo jejichţ cena tvoří alespoň 20% souhrnné 

ceny zájezdu). Oddělené účtování za jednotlivé poloţky téhoţ zájezdu nezprošťuje subjekt, 

který je oprávněn nabízet a prodávat zájezdy, závazků podle tohoto zákona. Dále je 

vymezeno, ţe podle tohoto zákona není zájezdem kombinace sluţeb cestovního ruchu za 

určitých podmínek“. (Zdroj:www.mvcr.cz) 

Zákon č. 634/1992 Sb. – zákon o ochraně spotřebitele 

„ Tento zákon stanoví některé podmínky podnikání významné pro ochranu 

spotřebitele, úkoly veřejné správy v oblasti ochrany spotřebitele a oprávnění spotřebitelů, 

sdruţení spotřebitelů nebo jiných právnických osob zaloţených k ochraně spotřebitele. 

Ustanovení zvláštních předpisů týkajících se podmínek výroby, dovozu, prodeje a 

označování výrobků a poskytování sluţeb nejsou tímto zákonem dotčeny. Tento zákon se 

vztahuje na prodeje výrobků a poskytování sluţeb v případech, kdy k plnění dochází na 

území České Republiky. Na ostatní případy se vztahuje tehdy, souvisí-li plnění 

s podnikatelskou činností provozovanou na území České Republiky“. 

(Zdroj:www.mvcr.cz) 
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Zákon č. 455/1991 Sb. o ţivnostenském podnikání (ţivnostenský zákoník) 

Tento zákon stanovuje podmínky pro ţivnostenské podnikání, kontroluje jejich 

dodrţování. Definuje jednotlivé ţivnosti a podmínky pro jejich vykonávání. Uvádí orgány 

odpovědné za plnění zákona. (Zdroj:www.zakonycr.cz) 

Zákon č. 258/2000 Sb. – zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů  

„Zákon stanovuje práva a povinnosti FO a PO v oblasti ochrany a podpory 

veřejného zdraví a soustavu orgánu ochrany veřejného zdraví, jejich působnost a 

pravomoc“. (Zdroj:www.zakonycr.cz) 

Zákon č. 110/1997 Sb. – zákon o potravinách a tabákových výrobcích 

„Účelem zákona je stanovit povinnosti podnikatelů při výrobě potravin a takových 

výrobků a jejich uvádění do oběhu a upravit státní dozor nad dodrţováním povinností 

vyplývajících z tohoto zákona“. (Zdroj:www.zakonynawebu.cz ) 

Vyhláška č. 137/2004 Sb. – Vyhláška o hygienických poţadavcích na 

stravovací sluţby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech 

epidemiologicky závaţných: 

„Základními ustanoveními se rozumí: hygienické poţadavky na umístění, stavební 

konstrukci, prostorové a dispoziční uspořádání, zásobování vodou, vytápění, osvětlení, 

odstraňování odpadních vod, větrání a vybavení provozoven stravovacích sluţeb.  Dále 

jsou zde zmíněny podmínky výroby, přípravy, samotného rozvozu, provozu, přepravování, 

značení a skladování pokrmů a jejich uvádění do oběhu, způsob stanovení a evidence 

kritických bodů. Mikrobiologické a chemické poţadavky na podávané pokrmy. Případy a 

způsoby odběru a uchovávání vzorků podávaných pokrmů. A v neposlední řadě zásady 

osobní a provozní hygieny, které musí být uplatňován při výkonu činností epidemiologicky 

závaţných. (Zdroj:www.mvcr.cz) 

 

 

http://www.zakonynawebu.cz/cgi-bin/khm.cgi?typ=1&page=khm:SSBC97/SBC97038.HTM;ca110_1997_00
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Vyhláška č. 38/2001 Sb. – vyhláška o hygienických poţadavcích na výrobky 

určené pro styk s potravinami a pokrmy 

„ Touto vyhláškou se stanoví hygienické poţadavky na výrobky, které jsou ve svém 

konečném stavu určeny pro styk s potravinami nebo pokrmy nebo ty které jsou ve styku 

s potravinami a pokrmy a jakou pro tento účel určeny. Tato vyhláška se nevztahuje na 

výrobky, které jsou předmětem archeologického nebo etnografického sběratelského zájmu, 

předmět uměleckého zájmu, pokud nejsou určeny pro styk s potravinami nebo pokrmy, a 

na staroţitnosti, kterými se rozumějí výrobky, od jejichţ výroby uplynula doba delší neţ 

100 let. Tato vyhláška se dále nevztahuje na povlaky a povrchové úpravy, které jsou 

součástí potravin a mohou být společně s těmito potravinami konzumovány, jako jsou 

látky pokrývající povrch sýrů, výrobků ze zpracovaného masa nebo ovoce. 

(Zdroj:www.mvcr.cz) 

Vyhláška č.  296/1997 Sb. – touto se stanovují pravidla výběru epidemiologicky 

rizikových skupin potravin a další. 

V případě ubytovacích zařízení je nutné řídit se i dalšími normami neţ jen 

hygienickými nařízeními. Tyto normy pak upravují postupy při ubytování zahraničních 

turistů, dále pak způsob nakládání s osobními údaji hostů. A mnoho dalších jako například. 

(Zdroj:www.mvcr.cz) 

 

2.2 Ostatní normy a přepisy  

Normy ISO řady 9001 : 2009 

ISO 9001 jsou Systémy managementu jakosti, jejich význam spočívá v poskytování 

určitého modelu, jeţ vytvoří a funguje jako řídicí systém. Správné a systematické 

uspořádání vede k efektivní činnosti dané organizace. Aplikace osvědčených nástrojů a 

postupů vede ke zvyšování výkonnosti a účinnosti řídících procesů, zlepšovat činnost celé 

organizace a tím uspokojovat potřeby zákazníků. Tyto normy se tedy zabývají řízením 

organizace za účelem zajištění co nejvyšší kvality produktů a sluţeb poskytovaných 

zákazníkům. Proto je zaveden výraz „management jakosti“. 



Homolová Petra – Management hotelu v CHKO 

 

2011  16 

 

 

ČSN ISO 18 513 Sluţby cestovního ruchu – Hotely a ostatní turistická zařízení 

– terminologie 

Další z ISO norem týkající se cestovního ruchu je norma ČSN ISO 18 513. Tu 

vydala Evropská unie, aby ulehčila komunikaci mezi odborníky ve sféře cestovního ruchu, 

především je zaměřena na ubytování zařízení. Česká verze byla vydána roku 2004 Českým 

normalizačním institutem. 

ČSN ISO 22 000 Systémy managementu bezpečnosti potravin 

„Tato norma specifikuje poţadavky na systém managementu bezpečnosti potravin 

od výrobců krmiv, prvovýrobců přes výrobce potravin, dopravce, provozovatele skladů, 

dodavatele, maloprodejce a stravovací zařízení. Nově jsou vyuţity termíny týkající se 

programu nezbytných předpokladů a provozních programů nezbytných předpokladů. 

Norma úzce navazuje na ČSN EN ISO 9001, slouţí pro registraci nebo certifikaci systému 

managementu bezpečnosti potravin externí organizací. Dále pro sebehodnocení organizace 

resp. vydání vlastního prohlášení o shodě s touto mezinárodní normou“. (Zdroj: 

www.technickénormy.cz) 

 

2.3 Legislativní poţadavky CHKO Beskydy 

CHKO legislativně zasahuje v počátku výstavby hotelu, nebo v průběhu chodu a to 

v případě rekonstrukce či přístavby. Při zhotovování stavebních, situačních plánů. Dohlíţí 

nad dodrţováním schválených postupů. Od 1. 7. 2007 vydává závazná stanoviska, která 

jsou nutná pro ohlášení stavby, k vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu, 

stavebního povolení, kolaudační souhlas. Nad rámec legislativy pro vedení hotelu je 

v CHKO nezbytné dodrţení následujících zákonů: 

 

 

http://www.technické/
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Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) 

Stavební zákon se zabývá jak veškerými stavbami, tak i otázkami uspořádáním, 

změnami a rozvojem území. V zákoně se definují všechny důleţité pojmy, vykonávání 

statní správy, podmínky a postupy. Stavební zákon je doplněn o 8 prováděcích vyhlášek, 

jeţ ovlivňují pouţívání zákona. 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších změn  

Zákon stanovuje postup orgánů územně samosprávných celků, orgánů státní moci, 

FO a PO, jestliţe vykonávají činnost ve veřejné správě. 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

Podstatou zákona je přispívat k udrţování a obnovování rovnováhy v přírodě a 

krajině. Chránit rozmanitost fauny, flóry, přírodní hodnoty i krásy. S přírodními zdroji 

hospodařit tak, aby je mohly vyuţívat další generace. A to vše ve vzájemné spolupráci 

mezi příslušnými orgány státní správy, vlastníky a správci pozemků.  

Dále se v zákoně vymezují základní pojmy. Stanovují se druhy ochrany přírody a 

krajiny. Jsou popsány podmínky pro zvláště chráněná území, postupy při tvorbě a 

dodrţování soustavy Natura 2000. Uvádějí se zde památné stromy, seznamy zvláště 

chráněných druhů rostlin, ţivočichů, nerostů. Jsou stanoveny práva povinnosti všech 

zúčastněných stran. 

 (Zdroj:www.zakonynawebu.cz) 

 

3 Poţadavky pro získání Ekoznačení pro hotely 

3.1 Ekoznačení  

Původní myšlenka nazývat výrobek a sluţbu, který má šetrnější vlastnosti 

k ţivotnímu prostředí neţ výrobky ze stejné kategorie či funkčně srovnatelné, vznikla v 70. 

letech 20. století. V tomto období stoupá zájem o ochranu ţivotního prostředí. Takto 
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označené výrobky byly mezi spotřebiteli mnohem atraktivnější a měly značný úspěch. Tím 

pádem se zvyšovalo mnoţství výrobků, které byly za ekologicky šetrné jen vydávány, a 

poklesu negativních vlivů na ţivotní prostředí vůbec nebylo dosaţeno. Na základě 

takovýchto skutečností, bylo nutné vytvořit, spolehlivý systém značení výrobků, 

s nezávislou kontrolou provedenou třetí stranou. Ta měla zajistit, ţe označené výrobky jsou 

opravdu ekologicky šetrné. A to prokazatelně v celém ţivotním cyklu produktu. 

Prvním státem provozující centrálně řízený program zaměřený na certifikaci 

ekoznačky byla Spolková republika Německo. Bylo to v roce 1978, certifikační program 

nesl název „ Modrý anděl“. Program se zde rozmohl natolik, ţe se o získání této ekoznačky 

ucházely i zahraniční firmy operující na německém trhu. Tento úspěch byl podnětem pro 

zakládání mnoha dalších programů v Kanadě, Japonsku, USA, Skandinávii, Novém 

Zélandě a mnoho dalších po celém světě.  

V České republice byl program ochranné známky zaveden na základě vládního 

usnesení č. 159 z dubna 1993, z iniciativy ministra pro ţivotní prostředí, ministra pro 

průmysl a obchod. O rok později 14. dubna byl vyhlášen tzv. Národní program označování 

výrobků ochrannou známkou Ekologicky šetrný výrobek, v dnešní době Národní program 

označování ekologicky šetrných výrobků a sluţeb. Pro podporu prodeje a poptávky po 

ekologicky šetrných výrobků vznikla nová usnesení vlády České republiky č. 720/2000 

z července roku 2000. Česká verze byla modifikována tak, aby byla co nejvíce 

kompatibilní se zahraničními programy zaměřené na tuto oblast. To by mělo mít pozitivní 

vliv na odbyt českých výrobků na zahraničních trzích. Jako součást vstupu České 

republiky do Evropské unie, se stalo udělování ekoznačky Evropské unie tzv. „Květiny= 

The Flower“. 

3.1.1 Základní pojmy 

Ekologicky šetrný výrobek a sluţba 

Toto označení je chráněným značením Národního programu pro ekologické značení 

výrobků a sluţeb.  Ochranná známka je propůjčena tomu ţadateli, jehoţ produkt splňuje 

všechny potřebné poţadavky pro ekologicky šetrný produkt. V ţádném případě 

neznamená, ţe výrobek nebo sluţba ochranou značkou označen/a, je naprosto neškodný, 
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vůči ţivotnímu prostředí. Je jen zárukou, ţe právě označený výrobek má menší negativní 

vlivy, neţ jeho alternativy, jejichţ vlastnosti odpovídají technickým normám jim určeným 

Vlastníkem ochranné známky je CENIA – česká informační agentura ţivotního 

prostředí. Pro ochranu známky je ekoznačka registrována Úřadem průmyslového 

vlastnictví v Praze. „Ochranná známka českého programu je tvořena stylizovaným 

písmenem „e“ s nápisem „Ekologicky šetrný výrobek/ sluţba“ v horní části a 

identifikačními čísly v části spodní. První dvojčíslí uvádí číslo směrnice, druhé dvojčíslí 

pořadové číslo výrobku v rámci příslušné výrobkové kategorie“(pouţívat značku bez 

uvedených registračních čísel lze jen k propagačním účelům samotné značky a programu 

jako takového). Pouţití ochranné známky můţe být pouze v jednobarevném provedení, a to 

zeleném nebo černém. (Zdroj:www.cenia.cz)  

                                                     

Obr.č.1: ochranná značka pro výrobky          Obr. č.2:ochranná značka pro sluţby 

(zdroj:www.cenia.cz)     (zdroj:www.cenia.cz) 

V dnešní době můţeme získat ekologické značení z 64 produktových skupin. 

V České republice se program označování ekologicky šetrných produktů řídí stanovami 

ČSN ISO 14024 technické normy Environmentální značky a prohlášení tzv. 

Environmentální značení typu I. Díky tomu je česká ochranná známka uznávána nejen na 

českém, ale i na zahraničním trhu. Ekoznačení dokládá, ţe je daný produkt kvalitní. 

Vztahuje se na české i zahraniční produkty nabízené pouze na tuzemském trhu. Současnou 

platnou verzi podrobných pravidel národního programu ekologického značení vydalo 

Ministerstvo ţivotního prostředí jako usnesení v srpnu 2007. (Zdroj:www.cenia.cz) 

Produktová kategorie 

Je to přesně vymezená sluţba či výrobek, pro které jsou přesně dány poţadavky, 

které je nutné splnit pro následné propůjčení ochranné známky. Kategorie přehledně 

seřazené lze najít na webových stránkách www.Cenia.cz. 

http://www.cenia.cz/
http://www.cenia.cz/
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Směrnice 

„ Je to technický předpis obsahující stručný soubor poţadavků základních i 

ekologických, které musí splňovat výrobky příslušné produktové kategorie, aby jim mohla 

být propůjčena ochranná známka. 

Ve směrnici jsou také vţdy definovány základní pojmy, uvedeny způsoby 

ověřování a kontroly shody vlastností výrobku s předepsanými poţadavky a doba jejich 

platnosti. Směrnice se vypracovávají pro kaţdou produktovou kategorii“. 

(Zdroj:www.mzp.cz) 

Technická zpráva 

Je základním kamenem pro tvoření směrnic. „ Jejím úkolem je poskytnout co 

nejúplnější údaje o vlivu dané produktové kategorie na jednotlivé sloţky ţivotního 

prostředí z hlediska celého ţivotního cyklu produktu a zároveň i odhadnout vhodnost 

výběru dané produktové kategorie. Na rozdíl od směrnice obsahuje technická zpráva i 

ekonomický rozbor předpokládaných nákladů na provádění zkoušek, kontrol apod. a také 

přehled poţadavků na tutéţ produktovou kategorii vyplývající z analogických zahraničních 

směrnic“. (Zdroj:www.mzp.cz) 

3.1.2 Účel ekoznačení 

Důvěryhodné značení produktů, které mají niţší negativní vlivy na ţivotní 

prostředí. A to v celém jeho ţivotním cyklu. Pomocí ekoznačky vytváří nástroj vedoucí 

k přehlednějšímu nákupu a k jejich marketingu. Protoţe je poznačení zcela dobrovolná 

záleţitost, poskytují konkurenční výhody těm, kteří vytvářejí prokazatelně šetrnější 

produkty. Nevytváří jim překáţky na trhu. 

Jako podpora pro zelené nakupování a poznačení bylo vydáno Usnesení vlády č. 

465/2000 z června roku 2010. Toto usnesení se zabývá zadáváním veřejných zakázek, 

nákupech státní správy i samosprávy, ale hlavně se zaměřením na jejich environmentální 

poţadavky. Na základě tohoto ustanovení by orgány státní správy měly, při zadávání 

veřejných zakázek, postupovat podle daných postupů zeleného nakupování pro jednotlivé 

kategorie. Pro případy, kdy poptávaný druh není k dispozici, upřednostňují ekologicky 

http://www.mzp.cz/
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značené výrobky. Tyto metodiky platí pro všechny úřady státní správy i pro niţší úřady 

státní správy. 

3.1.3 Zásady ekoznačení 

 Zaměření na výrobky se spotřebním charakterem - na trhu je velký 

sortiment produktů s podobným charakterem, vysoký počet spotřebitelů 

 Šetrné a kladné vlastnosti k ţivotnímu prostředí a všem jeho sloţkám - 

sniţování negativních vlivů produktů na ţivotní prostředí je nezbytné 

dosahovat pouze zvyšováním jeho pozitivních vlastností a vlivů na ţivotní 

prostředí. V ţádném případě nesmí dojít k odstranění jednoho negativního 

vlivu na jednu sloţku ţivotního prostředí a na to vznikne negativní vliv na 

jinou sloţku ţivotního prostředí. 

 Zcela dobrovolné - Státní ani jiné správní orgány nemají právo někoho 

k účasti na programu nutit, nesmí být zvýhodňováni jinak, neţ jim 

poskytuje výhody program samotný. 

 Zcela srozumitelné – pro všechny zúčastněné strany musí být jasné, jaké 

jsou poţadavky na kontroly a šetrnost výrobku. 

 Důvěryhodné – základem programu je nestrannost, vědecký pohled na 

problematiku. Je zcela nezbytné jednoznačně prokázat, ţe právě označený 

výrobek je šetrnější, neţ jeho neoznačená alternativa. 

 Aplikování metody LCA – ţivotního cyklu produktu – na základě zkoumání 

celé ţivotní etapy produktu tj. od zvolení materiálů aţ po samotnou výrobu, 

k jeho uţívání aţ k odstraňování vzniklého odpadu, hodnotíme produkt i 

jeho dopady na ţivotní prostředí. 

 Moţnost vyloučení výrobků, pro které platí další specifické předpisy - 

mohou to být např.: léčiva, výbušniny, potraviny, apod. 

 Časové omezení – ekoznačení se v České republice propůjčuje na dobu 3 

let, zároveň se musí brát v potaz platnosti poţadavků vztahujících se 

směrnic. 

 Finálnost výrobku – ekoznačkou můţe být označen pouze výsledný produkt, 

nikoliv jeho komponenty 
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 Otevřenost – ţadatelem můţe být kdokoliv. Firma, velká i malá, tuzemská 

či zahraniční, soukromá nebo státní, s velkým zastoupením na trhu nebo 

naopak malým zastoupením na trhu. Zásadní pro udělení je pouze charakter 

a vlastnosti výrobku a jejich shoda s poţadavky uvedených ve směrnicích. 

 Kontrola – byly vytvořeny mechanismy, jeţ zamezují zneuţití ochranných 

známek, kontrolují, zda jsou poţadavky plněny. 

 

V pravidlech a pokynech k získání ochranné známky jsou mimo jiné ustanoveny 

zúčastněné subjekty i jejich odpovědnosti a pravomoci. V národním programu jsou to tyto: 

 Ministerstvo ţivotního prostředí 

 Rada pro ekologicky šetrné výrobky 

 Agentura pro ekologicky šetrné produkty 

 Autorizované a akreditované laboratoře a zkušebny 

 Česká inspekce ţivotního prostředí, externí odborníci a odborná pracoviště 

 

Ministerstvo ţivotního prostředí 

Je garantem programu ekologicky šetrných produktů. Jeho povinností je 

zveřejňování všech schválených směrnic a ostatních podmínek k získání ekoznačení. Dále 

ve věstníku Ministerstva ţivotního prostředí, v odborném denním tisku, ve Zpravodaji 

Ministerstva ţivotního prostředí. 

Pravomoci Ministra ţivotního prostředí: 

 Schvaluje, podepisuje veškeré směrnice a poţadavky spojené s udělováním 

ochranné známky 

 Umoţňuje uţívání ochranné známky konkrétnímu výrobku 

 Pro veškeré určující i základní otázky je třeba jeho vyjádření 

Při poradě vedení Ministerstva ţivotního prostředí se probírají připomínky a 

náměty k programu, návrhy směrnic, produktové kategorie. Určují směr a zásadní úkoly 

pro další rozvoj národního programu ekologického značení. 
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Rada pro ekologicky šetrné výrobky 

Rada odbornou a poradní sloţkou Ministra ţivotního prostředí pro otázky týkající 

se programu ekologického značení. Jejími členy jsou zastoupené z řad hospodářského a 

společenského ţivota, zástupci ochrany ţivotního prostředí, vědy, výzkumu i vysokých 

škol, zástupci ochrany spotřebitelů i výrobců a v neposlední řadě jednatelé vybraných 

ústředních orgánů státní správy. Jmenování a odvolávání členů je v kompetenci Ministra 

ţivotního prostředí. Odborným garantem programu se stává náměstek Ministra, který je 

pracovníkem odboru strategií. Členství v Radě pro ekologicky šetrné výrobky je čestnou 

funkcí. 

Ministr ţivotního prostředí schvaluje jednací řád a statut, kterým se Rada musí 

řídit. Ty jsou součástí tzv. Základních dokumentů Programu. Rada se schází nejméně 

dvakrát do roka, ale záleţí na programové činnosti. Tedy podle potřeby.  Hlavní náplní 

Rady je zejména: 

 Dávat podněty k návrhům hodnocení kategorií ekologicky šetrných 

výrobků, posuzovat a doporučovat návrhy jiţ stávající 

  Zkoumat poţadavky pro hodnocení výrobků, které jsou dány v příslušných 

směrnicích, nebo takové poţadavky vymyslet a doporučit přímo ministrovi 

ţivotního prostředí k jejich schválení. 

 Navrhovat vlastní náměty pro revize platných směrnic, navrhovat jejich 

zlepšení pro lepší účinnost v programu.  

 Kladným způsobem podporovat budoucí rozvoj programu 

 Namátkově provádět kontroly dodrţování podmínek propůjčených 

ochranných známek 

 

Agentura pro ekologicky šetrné výrobky a sluţby 

Roli Agentury pro ekologicky šetrné výrobky a sluţby zastává CENIA. Je to 

samostatný organizační útvar. Z pověření Ministerstva ţivotního prostředí jsou hlavní 

náplní agentury následující funkce: 
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  Přijímání návrhů od výrobců, poskytovatelů sluţeb, institucí, dovozců, 

široké veřejnosti, zainteresovaných organizací vůči programu ekologického 

značení výrobků a sluţeb. Předloţí je Radě a vydá navrhovateli své písemné 

stanovisko. 

 Zajišťuje zpracování i přípravu technických kritérií, návrhy zpráv a směrnic 

pro udílení ochranné známky Ekologicky šetrný výrobek a sluţba. Ty pak 

předloţí Radě k posouzení. Agentura zodpovídá za věcnou správnost 

směrnic, a dalších dokumentaci. 

 Je poskytovatelem přihlášek pro ţadatele o ochrannou známku Ekologicky 

šetrného výrobku a sluţby, a další související informace. 

 Podané přihlášky o propůjčení ekoznačky registruje a dále zpracovává, také 

zpracuje souhrnnou zprávu o produktech, pro které má být ochranná 

známka vydána 

 Poskytuje informační zázemí nejen pro ţadatele, ale i pro široký okruh 

zájemců 

 O vydání rozhoduje Ministr ţivotního prostředí a na jeho základě můţe 

uzavřít se zájemcem licenční smlouvu. Podrobnosti se nacházejí 

v Pravidlech Národního programu označování ekologicky šetrných výrobků 

a sluţeb 

 Za činnosti, které jsou spojeny s posuzováním přihlášky a následného 

poskytnutí práva k pouţívání ochranné známky, agentura vybírá registrační 

poplatky 

 Dvakrát do roka je povinna připravit kontrolní den činnosti agentury 

 Eviduje akreditované a autorizované laboratoře a zkušebny a ty doporučuje 

ţadatelům  

 Jednou do roka předkládá ministrovi ţivotního prostředí i Radě zprávu o své 

činnosti 

 Ze směrnic a poţadavků v nich obsaţených má CENIA právo kontrolovat 

dodrţování podmínek pro drţení ochranné známky drţitele ekoznačky. 
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Autorizované a akreditované laboratoře a zkušebny 

Jejich úkolem je:  

 Spolupráce při navrhování směrnic 

 Sestavit posudek vlastností výrobků dle směrnic, vystavit protokol o 

výsledku shod s příslušnými směrnicemi 

 Ve spolupráci s agenturou provádí namátkové kontroly v rozsahu licenční 

smlouvy 

Česká inspekce ţivotního prostředí, externí odborníci a odborná pracoviště 

Úkolem týmu odborníků a odborných pracovišť je spolupráce při tvorbě návrhů 

směrnic. Vypracovávají oponentní posudky, návrhy směrnic či jejich posouzení. 

3.1.4 Postup při ţádání o udělení ochranné známky 

Podání ţádosti 

Jako první musí podnik zjistit, zda je jím vybraný produkt zařazen do jedné 

z produktových kategorií, pro které jsou dále stanoveny směrnice a poţadavky pro 

hodnocení vlastností produktu. Je-li vybraný výrobek či sluţba nalezena v kategoriích, a 

směrnice je jiţ vyhlášena, tehdy zájemce zaţádá v CENII o přihlášku k uzavření licenční 

smlouvy o propůjčení ochranné známky Ekologicky šetrný výrobek/sluţba. K ní obdrţí 

veškeré související pokyny a příslušnou směrnici. 

Pokud vybraný produkt není nalezen v jiţ vyhlášených produktových kategoriích, 

můţe podnik předloţit svůj návrh na zařazení výrobku. Ţádost je neformální. 

Jiţ vyplněnou přihlášku s veškerými náleţitými doklady o splnění směrnicí 

předepsaných poţadavků, předá zájemce agentuře, tedy CENII. Agentura následně zahájí 

výběrové řízení. Výsledky řízení jsou agenturou zpracovány nejpozději do jednoho měsíce 

od vyhlášení výběrového řízení. Závěrem je souhrnná zpráva o výrobku samotném, zpráva 

je předána ministru ţivotního prostředí k rozhodnutí. Pokud je ministrovo rozhodnutí 

kladné, agentura přejde k uzavření licenční smlouvy s ţadatelem o poskytnutí práva 

k uţívání ochranné známky Ekologicky šetrný výrobek/sluţba. Kdyţ je ministrovo 

rozhodnutí negativní, je ţadatel písemně obeznámen s rozhodnutím a důvodem zamítnutí 
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ţádosti. Podávání ţádostí o propůjčení ochranné známky lze uskutečnit opakovaně. Ne 

však dříve neţ po uplynutí šesti měsíců od podání poslední ţádosti. 

Seznam a informace o výrobcích a sluţbách, jimţ bylo propůjčeno ochrannou 

známku uţívat, je zveřejňován Ministerstvem ţivotního prostředí průběţně v jeho 

Zpravodaji. 

Poplatky 

Veškeré průvodní náklady spojené se zkoušením, vyhotovováním dokladů 

nezbytných pro přiloţení k přihlášce a samotného zahájení výběrového řízení, hradí sám 

podavatel přihlášky. Tento jednorázový registrační poplatek v současnosti činí 20 000 Kč. 

Ţadatel jej uhradí na konto registračních poplatků přímo agentuře. Poplatkem se hradí, jak 

posouzení výrobku či sluţby, ale také oprávnění k uţívání ochranné známky. 

Jistě není na škodu zmínit, ţe český registrační poplatek patří ve srovnání se 

zahraničními programy jedním z nejniţších vůbec. Ve většině jiných programů je odváděn 

ročně tzv. licenční poplatek, který je stanoven z jako procenta z obratu označeného 

výrobku nebo sluţby. 

Pravidla pouţívání ochranné známky 

1. Ochrannou známku lze pouţívat jen na základě licenční smlouvy 

s agenturou 

2. Ekoznačení je platné jen v jednobarevném provedení (černé nebo zelené) a 

jako povinný údaj je nutné uvést identifikační číslo 

3. Známku můţeme pouţít jen u takových výrobků, které jsou uvedeny 

v licenční smlouvě. 

4. Ochranná známka můţe být pouţita pro reklamu jen licencí povoleného 

výrobku, nikoliv obecně pro reklamu celého podniku 

5. Ochrannou známku není oprávněna uţívat třetí osoba 

6. Pokud vyvstanou problémy s umístěním ekoznačení na výrobku, lze 

s agenturou projednat alternativní řešení. 

7. Uţivatel ochranné známky je povinen pravdivě informovat o významu 

ekoznačení. Jestliţe uţivatel jakkoliv poruší licenční smlouvu nebo 
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nedodrţí předmětovou směrnici, a s ní spjaté poţadavky v období 

smluvních vztahů, tehdy se postupuje podle dle sankčních ustanovení 

uvedených v licenční smlouvě. V takovémto případě můţe výše zmiňovaná 

rada rozhodovat o případných opatřeních, dokonce podat návrh na zrušení 

práva o uţívání ochranné známky ministru ţivotního prostředí. Dojde-li 

k takovému to závěru, nelze se proti rozhodnutí ministra ţivotního prostředí 

dále odvolat. 

(Zdroj:www.mzp.cz) 

  

3.2 Poţadavky a ekologická stanoviska pro získání ochranné známky 

(Zdroj: technická směrnice č. 24 – 2010) 

Veškeré podmínky jsou stanoveny v technické směrnici č. 43 – 2010 – Ubytovací 

sluţby pro turisty, která určuje ekologické poţadavky a kritéria, aby ţadatel mohl uţívat 

ochrannou známku na ubytovací sluţby pro turisty. 

Účelem směrnic je vytvoření podmínek a poţadavků, jimiţ Národní program 

označování ekologicky šetrných výrobků a sluţeb pro ubytovací sluţby pro turisty dosáhla 

sniţování hlavních negativních vlivů na ţivotní prostředí. Především jde o tři fáze 

ţivotného cyklu sluţby – nákup, poskytování sluţby, vzniklé odpady. Zejména jsou to pak 

následující: 

 Sniţování spotřeby vody 

 Sniţování spotřeby energií 

 Předcházet vznikům odpadů (omezovat jejich vznik) 

 Preferovat obnovitelné zdroje (méně škodlivé ţivotnímu prostředí) 

 Zasadit se o vzdělávání a šíření povědomí o ochraně ţivotního prostředí 

Technická směrnice č. 43 – 2010 se stanovenými podmínkami pro hodnocení 

ubytovacích sluţeb pro turisty jsou sladěny k nim adekvátními předpisy a směrnicemi pro 

ekologické značení udělovaných v zahraničí. Přímo se jedná o (ES) č. 66/2010 Nařízení 

Evropského paramentu a Rady o ekoznačce EU z 25. listopadu roku 2009. Je zde přesně 

definováno, ţe ekoznačka můţe být udělena sluţbě či výrobku tehdy, umoţňují-li jeho/její 
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vlastnosti zlepšení stavu vybraných environmentálních aspektů a ţe kritéria jsou 

stanovována příslušnými kategoriemi výrobků či sluţeb. Kritéria odpovídají Rozhodnutí 

EU č. 2009/578/ES, kde jsou dána ekologické limity a hranice pro udělení ochranné 

známky EU ubytovacím sluţbám pro turisty. 

3.2.1 Základní pojmy směrnice č. 43/2010 

Ve stravovacích sluţbách jsou zahrnuty snídaně. K uspokojení potřeb 

tělovýchovného a rekreačního charakteru slouţí: sauny, bazény, a podobná zařízení 

nacházející se v areálu hotelu, ubytovny, penzionu. 

Kategorie „ubytovací sluţby pro turisty“ je míněno zpoplatněné, zastřešené 

ubytování s noclehem. Pokoje by měly být vhodně vybaveny, měly by v nich být lůţka, 

jakoţ to hlavní předmět nabízené sluţby zákazníkům. Tato kategorie mimo jiné můţe 

nabízet stravovací sluţby, moţnosti rekreačních a tělovýchovných aktivit nebo zelených 

ploch. 

3.2.2 Základní poţadavky 

Tato kategorie ekoznačení by především měla plnit kritéria týkající se ochrany 

ţivotního prostředí. Hlavními jsou: 

 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 

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

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

Ubytovací sluţby pro turisty musí splňovat v rámci svého pole působení všechny 

vztahující se předpisy např. bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné adekvátní předpisy. 

Garantováno by mělo být: 

 Veškeré stavební konstrukce jsou v souladu se zákony, které se na ně 

vztahují. Přednostně pak předpisy a zákony týkající se ochrany ţivotního 

prostředí. 

 Všechny stavební konstrukce splňují kritéria dodrţování úspor energií, 

vodních zdrojů, zneškodňování odpadních vod a úpravu vod, sběr a 
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zneškodňování odpadů, opravy a údrţby vybavení/zařízení, respektování 

bezpečnostních a zdravotních předpisů. 

 Zájemce je registrován, dle platných právních předpisů ať uţ vnitrostátní 

nebo místních. Zaměstnanci pracují legálně a jsou pojištěni. 

3.2.3 Specifické poţadavky „environmentální kritéria“ 

Poţadavky a kritéria jsou rozdělena do dvou oddílů. V oddíle A jsou uvedena 

všechna povinná kritéria a v oddíle B jsou volitelná kritéria. Oddíly jsou stanoveny 

v příloze technické směrnice č. 43 – 2010. Aby ţadateli, byla ochranná známka 

propůjčena, musí splnit níţe uvedené podmínky: 

a) musí patřit do kategorie – Ubytovací sluţby pro turisty 

b) musí dodrţovat uvedené body v oddílu A přílohy technické směrnice 

č. 43 – 2010 

c) je nutné dosáhnout dostačující počet kritérii stanovených v oddílu B 

technické směrnice č. 43 – 2010, aby body získané za hlavní sluţbu 

přesahovaly 20 bodů. 

Je moţnost navýšení získaných bodů a to za splnění doplňkových sluţeb, 

hodnocených 3 body. Doplňkové sluţby mohou být ve vlastnictví ubytovacího zařízení 

nebo pod jeho správou. Jsou to: 

 stravovací sluţby včetně snídaní 

 sluţby sauny, bazénů a jiných rekreačních aktivit. Je-li v rámci ubytovacího 

zařízení fitcentrum, získané body jsou na výšeny na 5 bodů. 

 Volně přístupná zeleň – parky, zahrady, apod. 

3.2.4 Posuzování a ověřování 

Poţadavky jsou jmenovitě vypsány v příloze technické směrnice č. 43 – 2010 

v oddílech A i B.  

Ţadatel je povinen předloţit prohlášení, poţadovanou dokumentaci, zprávy, 

rozbory a jiné potřebné podklady dokazující splnění zadaných kritérií. 
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Rozbory a zkoušky by měly být vedeny akreditovanými laboratořemi případně 

laboratořemi splňujícími normu ČSN EN ISO/17025 – Všeobecné poţadavky na 

způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří. Také mohou být provedeny, dle normy 

ČSN EN 45011 – Všeobecné poţadavky na orgány provozující systémy certifikace 

výrobků, akreditovanými certifikačními orgány. Je zde moţnost provedení poţadovaných 

zkoušek alternativní metodou. Ta musí být schválena Agenturou pro ekologicky šetrné 

výrobky a sluţby – CENIA. Je v její kompetenci poţadovat doplňující dokumentaci a také 

provádět nezávislé kontroly. 

Čestným prohlášením ţadatel prokazuje, ţe není součástí správního řízení ve věci 

porušování legislativy ţivotního prostředí. Přikládá prohlášení, ţe neporušuje ekologické 

zásady při poskytování své sluţby. Toto prohlášení vydává Česká inspekce ţivotního 

prostředí, kde potvrzuje bezúhonnost v oblasti ţivotního prostředí. 

Ekologická kritéria a specifické poţadavky ţadatel plní podle pokynů, uvedených u 

jednotlivých bodů v příloze B technické směrnice o ubytovacích sluţbách. Po přezkoumání 

výsledné dokumentace, zpráv, zkoušek akreditovaných nebo autorizovaných osob, 

rozhoduje Agentura pro ekologicky šetrné výrobky, zda byly jednotlivé body splněny. 

V rámci posuzování ţádosti a samotné kontrole dodrţování stanovených podmínek 

technické směrnice, je přihlíţeno, kdyţ ţadatel postupuje a řídí se systémy 

environmentálního managementu. Uznávány jsou např. Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 761/2001 – Program EMAS nebo česká ČSN EN ISO 14001. Pokud má 

ţadatel zavedenu normu ČSN EN ISO 9001certifikovaný systém řízení kvality, není dále 

nutné, aby Agentura prováděla namátkové kontroly. 

3.2.5 Organizační informace  

Česká informační agentura ţivotního prostředí – CENIA, zajišťuje veškeré 

organizační náleţitosti týkající se výběrového řízení, podávání přihlášek k uţívání ohranné 

známky „Ekologicky šetrný výrobek/sluţba“. Cenia sídlí na Litevské 8/1174, 100 05 

PRAHA 10. 
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3.2.6 Platnost 

Technická směrnice č.43/2010 vstupuje v platnost v den svého vydání 11. 5. 2010. 

Směrnice je platná do 9. 7. 2013. 

 

3.3 Povinná kritéria  

V oddílu A přílohy k technické směrnici č. 40 – 2010 jsou stanoveny kritéria, která 

turistické ubytovací sluţby musí dodrţet. Kritéria jsou rozdělena do tematických kategorií. 

 

3.3.1 Energie 

1. Elektrická energie z obnovitelných zdrojů 

Je poţadováno, aby alespoň 50% elektrické energie pocházelo z obnovitelných 

zdrojů v souladu se zákonem č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných 

zdrojů energie a o změnách některých zákonů. Výjimku tvoří taková ubytovací zařízení, 

která nemají moţnost připojení k trhu s obnovitelnými zdroji energií. 

Posouzení a ověření: Ţadatel musí předloţit uzavřenou smlouvu s dodavatelem 

energické energie nebo její prohlášení, kde je uveden charakter obnovitelného zdroje, 

procentuální zastoupení energie pocházející z obnovitelných zdrojů, dle zákona č. 

180/2005 Sb., jsou definovány obnovitelné zdroje jako zdroje přírodní nefosilního 

charakteru. Jsou to energie bioplynu a kalového plynu, energie skládkového plynu, 

z biomasy, energie vody, půdy, vzduchu, geotermální energie, energie větru a slunečního 

záření.  

V případě výše zmíněné výjimky, je nutné, aby ţadatel, který nemá přístup na trh 

s obnovitelnými energiemi, musí předloţit dokumenty o ţádosti pro odběr energií získanou 

z obnovitelných zdrojů. 
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2. Uhlí a těţké oleje 

Tento bod je určen jen pro taková ubytovací zařízení, která mají svůj vlastní 

vytápěcí systém. Nesmí se pouţívat těţké oleje, které obsahují mnoţství větší neţ 0,1% 

síry a uhlí. Tato podmínka není platná na uhlí pouţívané do dekorativních krbů. 

Posouzení a ověření: Ţadatel sepíše prohlášení o dodrţení podmínky a vyjmenuje 

uţívané druhy pouţívaných zdrojů energií. 

3. Energetická účinnost a výroba tepla 

Současné kotle na kapalná nebo plynná paliva jsou definována ve směrnici 

92/ES/EHS. Takovéto kotle být označeny nejméně třemi hvězdičkami, aby splňovaly 

poţadavky účinnosti kladené v uvedené směrnici.  

Podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES musí mít kogenerační 

jednotky vysokou účinnost podle uvedené směrnice. 

Kotle, kterých se netýká směrnice Rady 92/42/EHS, musí dodrţovat stanovené 

předpisy a pokyny o účinnosti od výrobců, vnitrostátní i místní. Účinnost nesmí být u 

tohoto typu kotlů niţší neţ 88%, to se nevztahuje na kotle zpracovávající biomasu.  

Posouzení a ověření: Ţadatel předloţí dokumentaci, zpracovanou prodejcem nebo 

odpovědnou osobou za údrţbu zařízení, kde musí být popsána účinnost kotle. 

Je-li v průběhu uţívání ochranné známky zprovozněno nové teplovodní zařízení, 

musíme vlastnosti vysoce účinné kogenerační jednotky, viz směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2004/8/ES. Další moţností jsou tepelné čerpadla nebo účinný kotel, 

který musí být označen čtyřmi hvězdičkami. Coţ odpovídá asi 95% při 70ºC a 92% při 

50ºC. Počet hvězdiček a účinnost zařízení se stanovována podle směrnice 92/42/EHS, pro 

neuvedené kotle jsou řešením výrobkové předpisy a normy. 

4. Klimatizace 

Klimatizace pořízená v době propůjčení ekoznačení, je nutné, aby účinnosti 

zařízení byla nejméně A. Podrobnosti jsou popsány ve směrnici Komise 2002/31/ES. Tato 
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podmínka neplatí pro klimatizace, které pohání jiný zdroj energie jako např. voda-vzduch,  

voda-voda nebo s výkonem větším jak 12kW. 

Posouzení a ověření: Ţadatel předloţí dokumentaci poskytující informace od 

výrobce nebo odpovědnou osobou za instalaci, odborným technikem nebo údrţbou 

klimatizačního zařízení. 

5. Energetická účinnost budov 

Energetickou účinnost a náročnost budov je nutné dodrţovat dle vnitrostátních 

právních předpisů a místních stavebních předpisů. 

Posouzení a ověření: Předkládá se průkaz energetické náročnosti budovy, coţ je 

zhodnocení energetického auditu, který je proveden třetí osobou způsobilou v oboru 

energetické náročnosti budov. Druhou moţností je certifikace dle směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2009/91/ES. 

6. Izolace oken 

Veškerá okna v prostorách ubytovacího zařízení musí mít odpovídající stupeň 

tepelné i zvukové izolace, které odpovídají místnímu podnebí a místním předpisům. Okna 

v přistavěných nebo zrekonstruovaných částech aţ po udělení ekologického značení musí 

odpovídat směrnici 2002/91/ES a směrnici 89/106/EHS a v neposlední řadě alternativami 

vnitrostátních technických předpisů. 

Posouzení a ověření: Pokud okna splňují podmínky směrnice 2002/91/ES ţadatel 

předkládá dokumentaci od stavitele, energetickou certifikaci. Nebo předloţí zprávu 

technika o splnění kritéria a uvádí součinitele prostupu tepla, coţ je hodnota U. 

7. Vypínání topení nebo klimatizace 

Není-li automatizován proces vypínání klimatizace a vytápění při otevírání oken, je 

nezbytné, aby upozornění o zavírání oken bylo pro hosty vystiţné a dostupné. Pro 

propůjčení ochranné známky je nutné splnit podmínku automatizovaného vypínání. Tato 

podmínka je relevantní jen pro ta zařízení, která mají samostatné systémy vytápění a 

klimatizace. 



Homolová Petra – Management hotelu v CHKO 

 

2011  34 

 

Posouzení a ověření: Ţadatel předkládá zprávu, ţe plní stanovenou podmínku, 

případně při neautomatizovaném vypínání klimatizace či vytápění při otevření oken 

sepsané upozornění pro hosty o jejich zavírání. 

8. Zhasínání světel 

Není-li ubytovací zařízení vybaveno automatickým vypínáním světel, je nezbytné 

přehledně a dostupně upozornit hosty o zhasínání světel při odchodu z místnosti. 

Posuzování a ověřování: Jako potvrzení splnění podmínky musí předloţit ţadatel 

zprávu se všemi náleţitostmi a prostředky informovanosti hostů. 

9. Energetická účinnost ţárovek 

Směrnicí 98/11/ES je stanoveno, ţe alespoň 80% z uţívaných ţárovek musí být 

značeno energetickou účinnosti třídy A. Výjimku tvoří svítidla, kde nelze uţít energeticky 

úsporných ţárovek. 

Podle výše zmíněné směrnice, musí být energeticky úsporné ţárovky třídy A na 

všech místech, kde je pravděpodobnost osvětlení delší neţ pět hodin denně. Výjimku tvoří 

svítidla, kde nelze uţít energeticky úsporné ţárovky. 

Posouzení a ověření: Ţadatel prohlašuje písemnou formou splnění obou podmínek 

a udá energetickou třídu pouţívaných ţárovek. 

10. Venkovní topidla 

Pro vytápění různých venkovních prostor např. venkovní stravovací prostory, lze 

uţívat pro provoz topidel jen energií z obnovitelných zdrojů. 

Posouzení a ověření: Ţadatel písemnou formou stvrdí splnění podmínky a sdělí u 

přístrojů na obnovitelné energie pouţívané zdroje energií. 
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3.3.2 Voda 

11. Průtok vody z kohoutku a ze sprch 

Průměrný průtok v kohoutcích a sprchách nesmí být vyšší neţ 9 litrů za minutu. 

Výjimkou jsou kohoutky v kuchyních a vanách.  

Posouzení a ověření: Ţadatel písemnou formou potvrdí splnění podmínky a náleţitě 

popíše, jakým způsobem toto kritérium dodrţuje. 

12. Odpadkové koše na toaletách 

Na kaţdé toaletě musí být příhodný koš na odpadky s vhodným vyzváním k uţívání 

na určité odpady místo toalety. 

Posouzení a ověření: Ţadatel písemnou formou potvrdí splnění podmínky a přiloţí 

vzor informace pro hosty. 

13. Splachování pisoárů 

Je nezbytné, aby součástí pisoárů bylo automatickým časovaným nebo ručním 

splachováním a zároveň aby nedocházelo k ustavičnému splachování. 

Posouzení a ověření: Ţadatel písemnou formou potvrdí splnění podmínky a přiloţí 

dokumentaci k pouţívaným pisoárům. 

14. Výměna ručníků a loţního prádla 

Při ubytování musí mít host moţnost seznámit se s plánem ochrany ţivotního 

prostředí ubytovacího zařízení. V těchto sděleních musí být srozumitelně popsán systém 

výměny ručníků i loţního prádla. Ručníky i loţní prádlo, je vyměňováno buď na ţádost 

hosta, nebo v intervalech stanovující zákon, vnitrostátní předpisy nebo zásady ochrany 

ţivotního prostředí, platící pro ubytovací zařízení. Výjimku jsou zařízení, která tyto sluţby 

neposkytují. 

Posouzení a ověření: Ţadatel písemnou formou potvrdí splnění podmínky, přiloţí 

vzor, kterým jsou hosté informováni, doloţí zprávu o plnění svých poţadavků. 
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15. Správné zneškodňování odpadních vod 

Je nezbytné, aby hosté i personál byli dostatečně informováni, jak správě pouţívat 

kanalizaci, tak aby se zabránilo vypouštění látek bránících čištění odpadních vod ve 

stanovených podmínkách evropské, národní i místní legislativy. Nejlepším řešením pro 

ubytovací zařízení, je poskytnout jmenovitý seznam látek, jeţ jsou zakázány vlévat do 

odpadních vod. Podrobnosti jsou ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/118/ES. 

Posouzení a ověření: Ţadatel písemnou formou potvrdí splnění podmínky, doloţí 

zprávu o připojení k na místní ČOV nebo na své vlastní zařízení čištění odpadních vod. 

 

3.3.3 Detergenty a desinfekční prostředky 

16. Dezinfekční prostředky 

Pouze pro dodrţování hygienických podmínek, které stanovuje zákon, mohou být 

uţity dezinfekční prostředky. 

 

3.3.4 Odpad 

17. Třídění odpadu prováděné hosty 

Hosté musí být informování, na základě fungujících místních či vnitrostátních 

systémů, pod které ubytovací zařízení spadá, kde a jak mohou separovat odpad. Je 

nezbytné poskytnout dostatek příhodných označených nádob, v blízkosti pokoje nebo 

přímo v něm. 

Posouzení a ověření: Ţadatel písemnou formou potvrdí splnění podmínky se 

vzorem informování hostů se schématem, kde jsou jednotlivé třídící nádoby v ubytovacím 

zařízení instalovány. 

18.  Třídění odpadu 

Ubytovací zařízení je povinno separovat odpad podle kategorií tak, aby mohly být 

místními či vnitrostátními zařízeními pro zpracování odpadů zpracovávány odděleně. 
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Mimořádnou pozornost je pak třeba věnovat nebezpečným odpadů. Ty musí být podle 

rozhodnutí Komise 2000/532/ES správně tříděn, shromaţďován a zajištěno vhodné 

zneškodnění. Ze směrnic 2002/96/ES a 2002/95/ES je sestaven seznam s vyjmenovanými 

sloţkami, jako jsou: elektrické spotřebiče, tuky, oleje, léčiva, úsporné ţárovky, baterie, 

chladící zařízení, tonery a inkousty. 

Není-li v místě, kde se nachází ubytovací zařízení, moţnost separované sběrny 

nebo zneškodňování nebezpečných odpadů, sepíše ţadatel oznámení o svém separačním 

systému a poukáţe, ţe má starost o jejich likvidaci z důvodu neexistence systému sběru či 

zneškodňování odpadů. Jestliţe místní správa neposkytuje zneškodňování odpadů (i 

nebezpečných), je povinností ţadatele kaţdým rokem zaslat písemně, ţe v místě 

provozování ubytovací činnosti neexistuje tento systém. Kaţdým rokem předkládá svou 

ţádost o zajištění takového systému místní správě. 

Posouzení a ověření: Ţadatel písemnou formou potvrdí splnění podmínky, přiloţí 

seznam kategorií odpadů, které schvaluje místní správa. Případně doloţí uzavřené smlouvy 

se soukromníky zabývající se touto oblastí. Nebo přiloţí kaţdoroční ţádost o zajištění 

systému zasílanou místní správě. 

19.  Výrobky na jedno pouţití 

V ubytovacím zařízení pro turisty nesmí být hostům poskytovány toaletní potřeby 

jednorázového uţití – ty které nelze opětovně doplnit, např. šampón, mýdlo. Dalšími 

výrobky – ty které nelze pouţít vice neţ jednou, jako např. koupací čepice, zubní kartáčky 

a jim podobné produkty nelze pouţít, pokud to nestanoví zákon. Pokud jsou jednorázové 

produkty nařízeny zákonem, je provozovatel ubytovacího zařízení povinen nabídnout 

hostům obě zmiňované varianty. Provozovatel se snaţí příhodně motivovat k uţívání první 

varianty, tedy doplňovacích prostředků. Jednorázové produkty ţadatel můţe pouţívat 

v případě, ţe odpovídají ČSN EN 13432 Obaly – poţadavky na obaly vyuţitelné ke 

kompostování a biodegradaci, jsou biologicky rozloţitelné, lze je kompostovat a jsou 

vyrobeny z obnovitelných zdrojů. 

Posouzení a ověření: Ţadatel písemně potvrdí splnění podmínky, přiloţí 

dokumentaci postupu dodrţování kritéria, dokumentaci k pouţívaným doplňovacím 
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toaletním potřebám, způsob informování hostí i uţívání doplňovacích potřeb. V případě 

pouţití jednorázových potřeb k jídlu a pití, musí doloţit zprávu souladu s ČSN EN 13432. 

20.  Balení potravin podávaných k snídani 

V rámci stravovací sluţby v ubytovacím zařízení pro turisty, nesmí být podávány 

samostatně zabalené porce k snídaním ani jiným stravovacím moţnostem, není-li to 

v zákoně stanoveno jinak. Výjimku tvoří roztírací výrobky (z mléčného tuku) jako jsou 

másla, margaríny, sýry, dále to mohou být různé pomazánky, dţemy či zavařeniny. 

Posouzení a pouţití: Ţadatel písemně potvrdí splnění podmínky, doloţí 

dokumentaci o postupu plnění kritéria s přílohou uţívaných samostatně balených porcí 

doloţenou náleţitými předpisy, které to vyţadují. 

 

3.3.5 Jiné sluţby 

21. Zákaz kouření ve společných prostorech 

Ve vnitřních prostorách určeným ke společnému uţívání nesmí chybět kuřácké 

prostory. 

Posouzení a pouţití: Ţadatel písemně potvrdí splnění podmínky. 

22.  Veřejná doprava 

V ubytovacím zařízení musí mít hosté i personál přístup k informacím o veřejné 

dopravě do ubytovacího zařízení i něho. Jestliţe není moţnost přepravy veřejnou dopravou 

je provozovatel poskytnout informace o alternativních moţnostech dopravy šetrných 

k ţivotnímu prostředí.  

Posouzení a ověření:Ţadatel písemně potvrdí splnění podmínky a přiloţí vzor 

informačního podkladu předkládaný hostům. 
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3.3.6 Obecný systém řízení 

Je-li ţadatelův systém řízení a auditů v rámci ţivotního prostředí certifikovaný dle 

normy ČSN ISO14001 nebo dodrţuje stanovy nařízení EMAS, pak jsou níţe uvedená 

kritéria povaţována za splněná. Výjimkou jsou kritérií č. 27, 28, 29 obecného řízení, 

týkající se sběru informací a dat. V těchto příleţitostech platí jako potvrzení registrace 

EMAS ale také certifikace ČSN ISO 14001. 

23.  Údrţba a opravy kotlů a klimatizačních systémů 

Podle norem IEC a podle vztahujících se vnitrostátních norem případně doporučení 

výrobců, jsou údrţby a opravy provádět minimálně jednou za rok nebo víckrát na základě 

poţadavků právních předpisů případně dle nutnosti. Opravy a údrţby mohou provádět 

pouze v oboru kvalifikované osoby. 

V případě klimatizačních zařízení je cyklus kontrol a údrţeb stanoven nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006, kde je uvedena závislost na mnoţství 

fluorovaného skleníkového plynu, který obsahuje klimatizační zařízení. 

Závislost se dělí takto: 

 Při obsahu 3kg a více fluorovaných skleníkových se údrţba prování 

minimálně jednou do roka. Výjimkou jsou klimatizace s hermeticky 

uzavřeným systémem, je adekvátně označen a obsah skleníkového 

fluorovaného plynu niţší neţ 6kg. 

 Při obsahu fluorovaných skleníkových plynů 30kg nebo víc se kontrola 

provádí alespoň co šest měsíců. 

 Při obsahu fluorovaných skleníkových plynů 300kg nebo více provádí se 

kontrola alespoň co tři měsíce. 

Posouzení a ověření: Ţadatel písemně potvrdí splnění podmínky, přiloţí popis 

kotlů, jejich plány udrţování, podrobnosti o osobách zodpovědných za opravu a údrţbu 

kotlů případně podniky provádějící údrţbu, zdokumentuje veškeré kontroly probíhající 

během oprav a údrţeb. 
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Co se týká klimatizačních systémů s obsahem fluorovaných skleníkových plynů 

vyšších jak 3kg, musí být předloţeny záznamy o jejich obsahu při montáţi, mnoţství 

přidávané, odebírané v průběhu oprav a údrţeb a při konečné demontáţi a likvidaci. Zajistí 

veškeré záznamy prováděných údrţeb, kontrol, jejich data a výsledky, označení 

jednotlivých zařízení. Vše musí být jasné a srozumitelné. 

24. Environmentální politika a program 

Kaţdé ubytovací zařízení pro turisty, ţádající o ochrannou známku, musí mít 

zpracovanou environmentální politiku ochrany ţivotního prostředí. V důsledku toho musí 

mít vypracováno krátké prohlášení.  Musí mít sestavený akční plán, zajišťující dodrţování 

zvolených cílů.  

V programu musí být uvedeny cíle zaměřené na energie, vodu, chemikálie a 

odpady. Co dva roky je stav přezkoumáván a zohledněny jsou volitelná kritéria. Také musí 

být uvedena zodpovědná osoba za ubytovací zařízení v oblasti ochrany ţivotního prostředí. 

Odpovědná osoba dohlíţí na plnění environmentálních cílů, na přijímání potřebných 

opatření. Environmentální politika ubytovacího zařízení pro turisty by měla být veřejně 

přístupná. Je důleţité brát v potaz připomínky hostů, jejich návrhy a stíţnosti. 

Posouzení a ověření: Ţadatel písemně potvrdí splnění podmínky s přiloţením kopie 

sestavené environmentální politiky, akčního plánu a zapojení hostů. 

25.  Školení personálu 

Ţadatel je povinen školit a informovat personál, dodávat písemné příručky a 

broţury, kde jsou zapsány potřebné informace o opatřeních vedoucích k větší 

informovanosti zaměstnanců v oblasti ochrany ţivotního prostředí. Dodrţují se kategorie 

týkající se energií, vod, odpadů, chemikálií a podobně Důleţitými činiteli jsou: 

 Školení o způsobech sniţování spotřeby energií 

 Školení, aby denně kontrolovali zařízení, jestli někde nejsou netěsnosti nebo 

jiné závady a učinili příslušná opatření 

 Školení správného zalévání zeleně (v případě příhodného podnebí) – před 

úsvitem či po západu slunce 
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 Školení dle podmínky č. 14, výměna loţního prádla a ručníků a správném 

plnění tohoto bodu 

 Školení o dodrţování správných mnoţství pracích prostředků, čistících a 

dezinfekčních látek, jak stanovuje výrobce¨ 

 Školení podle kritéria č. 18 týkajícího se správného separace a nakládání 

s odpady. Třízení do kategorií a předávání zodpovědným osobám nebo 

podnikům zabývajícími se likvidací a sběrem odpadů tak, jak stanoví 

vnitrostátní či místní legislativa 

 Školení o nakládání, separaci a správnému předání k likvidaci pověřeným 

zařízením podle rozhodnutí 2000/532/ES 

Kaţdému novému zaměstnanci musí být do čtyř týdnů od nástupu umoţněno 

proškolení všemi odpovídajícími školeními. Stávající zaměstnanci prochází školením 

alespoň jednou ročně, případně dle potřeby. 

Posouzení a ověření: Ţadatel písemně potvrdí splnění podmínky. Doloţí postupy a 

obsahy školení personálu, veškeré náleţitosti s ním spojené (účastníci, harmonogram 

školení, druhy školení, apod.). 

26.  Informování hostů 

Je nezbytné, aby poskytovatel ubytovacích sluţeb dostatečně a přehledně 

informoval své hosty a účastníky konferencí o environmentální politice, protipoţárních i 

bezpečnostních předpisech ubytovacího zařízení pro hosty. Cílem je také nabádání hostů, 

aby byli nápomocni v plnění environmentálních cílů. Poskytované informace je nutné 

poskytovat aktivně na recepci, kde dostanou i dotazník, na kterém mohou popsat své 

názory a připomínky k environmentálním aspektů zařízení. Informace musí obsahovat 

veškeré činnosti přispívající plnění environmentálních cílů. Informace poskytované hostům 

a výzvy k jejich plnění musí být umístěny na viditelném místě, nejlépe ve společných 

prostorách ubytovacího zařízení. Je nezbytné přijmout opatření v oblastech energií, vod, 

odpadních vod, odpadů. 

 Informovat hosty o vypínání topení, klimatizace a světel podle kritérií 7, 8 

 Dostatečně informovat o tom, jak lze pomoci při úsporách vody 

 Ţádost hostům, aby hlásili případné závady 
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 Dostatečné značení na toaletách, jak uţívat košů a ne toalet 

 Informovat, ţe v důsledku snahy o sníţení odpadů se neuţívají produkty na 

jedno pouţití, případně stanoví-li zákon jinak, vyzvat hosty, aby dali 

přednost produktům na opětovné pouţití 

 Informovat o moţnostech třídění odpadů podle místních a vnitrostátních 

systémů 

Posouzení a ověření: Ţadatel písemně potvrdí splnění podmínky. Přiloţí schémata a 

způsoby šíření informací, dotazníky a jak berou v potaz názory hostů. 

27. Údaje o spotřebě energie a vody 

Ţadatel si stanoví plán získávání a kontroly dat o spotřebě celkové energie, 

elektrické energie a jiné druhy energii v kWh a spotřebě vody v litrech. Pokud je moţné 

probíhá sběr jednou za měsíc minimálně však jednou do roka. Sběr se provádí za provozu 

ubytovacího zařízení, kde musí být uvedeny údaje jako přepočet spotřeby na 1m
2
 za jedno 

přespání. 

Výsledky je nutné kaţdoročně aktualizovat Agentuře pro ekologicky šetrné 

výrobky a sluţby. 

Posouzení a ověření: Ţadatel písemně potvrdí splnění podmínky a uvede pouţívané 

postupy. Při předkládání ţádosti je nutné uvést spotřebu alespoň za šest předcházejících 

měsíců, je-li to moţné. A aktualizuje výsledky sběru jednou za rok nebo za cyklus, po 

který byl v provozu. 

28. Sběr dalších údajů 

Ubytovací zařízení si stanoví plán sběru a kontrolování údajů o uţívání chemikálií 

o její spotřebě v kilogramech/litrech, popis zda jde nebo nejde o koncentrovanou látku 

s údajem o mnoţství vzniklého odpadu (v netříděném stavu). 

Sběr by měl být pokud moţno kaţdý měsíc a spotřeba by měla být uvedena i 

v přepočtu na 1 m 
2
 a jeden nocleh.  

Musí kaţdým rokem aktualizovat výsledky sběru dat Agentuře pro ekologicky 

šetrné výrobky a sluţby. 
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Posouzení a ověření: Ţadatel písemně potvrdí splnění podmínky. Přiloţí postup 

sledování a sběru dat. Při podání ţádosti je třeba přiloţit výsledky za předcházejících šest 

měsíců, pokud je to moţné. Kaţdým rokem aktualizuje výsledky. Uvede poskytované 

sluţby případně, zda se prádlo pere v místě ubytovacího zařízení pro turisty. 

29.  Informace uváděné ve spojení s ekoznačkou 

Při uţívání ochranné značky je nutné uvést následující text: 

„Toto ubytovací zařízení pro turisty aktivně přijímá opatření k vyuţívání 

obnovitelných zdrojů energie, úsporám energie a vody, omezení vzniku odpadů a zlepšení 

místního ţivotního prostředí“ 

Posouzení a ověření: Ţadatel písemně potvrdí splnění podmínky a vzor jak pouţívá 

ekologické značení. 

(Zdroj:technická směrnice č. 24-2010) 

 

3.4 Volitelná kritéria 

Kaţdé z uvedených kritérií je bobově ohodnoceno. Jestliţe chce ţadatel získat 

ochrannou známku pro ekologicky šetrnou sluţbu, musí získat nejméně 20 bodů. Počet 

bodů můţe navýšit o 3 body za kaţdé splněné volitelné kritérium, které nabízí ve 

vlastnictví ubytovacího zařízení nebo pod jeho správou. Mohou to být: 

 Stravovací sluţby zahrnující snídaně 

 sluţby sauny, bazénů a jiných rekreačních aktivit. Je-li v rámci ubytovacího 

zařízení fitcentrum, získané body jsou na výšeny na 5 bodů. 

 Volně přístupná zeleň – parky, zahrady, apod. 

 

3.4.1 Energie 

30. Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů energie - aţ 4 body 

Ubytovací zařízení pro turisty musí nebo bude dodávat, svými vlastními systémy 

vyrábět alespoň 20% z celkové elektrické energie spotřebované za rok. Systémy výroby 
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mohou být fotovoltaické články (sluneční panely), geotermální vrty, energie z biomasy, 

větrná nebo vodní energie. Toto je ohodnoceno dvěma body. 

Pokud bude dodávat alespoň 20% energie vyrobené obnovitelnými zdroji do 

rozvodné sítě, získá další dva body. 

31. Energie z obnovitelných zdrojů energie – aţ 2 body 

Pokud bude, ze70% celkové energie vyuţíváno z obnovitelných zdrojů na chlazení, 

vytápění místností případně k ohřevu vody, získá 1,5 bodů. Chce-li získat dva body, musí 

být energie z obnovitelných zdrojů zastoupena z celých 100%. 

32. Energetická účinnost kotle – 1,5 bodu 

V ubytovacím zařízení musí být instalován kotel označení čtyřmi hvězdičkami, dle 

Nařízení vlády č. 25/2003 Sb., kde jsou stanoveny parametry účinnosti teplovodních kotlů 

na tuhá nebo kapalná paliva. Druhou variantou je kotel s ekologickým označením šetrného 

výrobku.  

33. Emise NOx z kotle – 1,5 bodu 

Pro splnění tohoto kritéria musí být pouţívaný kotel alespoň třídy 5 v souladu 

s normou ČSN EN 297/A3 o emisích NOx, který vypouští mnoţství niţší neţ 70 mg 

NOx/kWh – u kondenzačních plynových kotlů je to aţ 120 kWh. Nebo být označen jako 

„Ekologicky šetrný výrobek“. 

34. Dálkové vytápění – 1,5 bodu 

Dálkové vytápění ve smyslu udělení ekologického značení je definováno jako: 

výroba tepla vysoce kogeneračními jednotkami dle směrnice 2004/8/ES doplněno 

souvisejícími rozhodnutími Komise, nebo v kotlích vyhrazených pouze pro vytápění, kde 

je účinnost vyšší nebo rovna referenční hodnotě dané rozhodnutím Komise 2007/74/ES. 

Důleţité je, aby rozvodná síť dálkového vytápění – potrubí, bylo v souladu s příslušnými 

normami, týkajícími se potrubí. 
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35. Kombinovaná výroba tepla a elektrické energie – kogenerace – 1,5 

bodu 

Dle normy 2004/8/ES  je nezbytné zajistit kogenerační jednotku vysoké účinnosti. 

Má-li ubytovací zařízení pro turisty tuto jednotku, musí celková spotřeba tepla a elektrické 

energie dosahovat minimálně 70%. Výpočet dodávky je popsán ve výše uvedené směrnici. 

36. Tepelné čerpadlo – aţ 1,5 bodu 

Je-li ubytovací zařízení pro turisty vybaveno tepelným čerpadlem pro vytápění 

nebo klimatizaci, získá 1,5 bodu. Má-li tepelné čerpadlo ekologicky označené dle normy 

ISO 14024 – typ I., získá dva body. 

37. Rekuperace tepla – aţ 1,5 bodu 

Má-li ubytovací zařízení pro turisty systém rekuperace tepla alespoň pro jednu 

z kategorií – ventilátory, pračky, myčky nádobí, bazény, odpadní vody z hygienického 

zařízení či chladicí systémy, získá 1bod Má-li dvě tyto kategorie, získá 1,5bodu. 

38. Regulace teploty – 1,5 bodu 

Poskytne-li ubytovací zařízení moţnost regulace teploty v kaţdé jedné místnosti či 

společném prostoru. 

39. Audity energetické náročnosti budov – 1,5 bodu 

Audity energetické náročnosti budov ubytovacího zařízení provádí v intervalu dvou 

let nezávislou odbornou osobou.  Je podmínkou splnit alespoň dvě doporučení o sníţení 

energetické náročnosti uvedených ve zprávě auditu. 

40. Klimatizace – aţ 2 body 

Podle směrnice 2002/31/ES , respektive vyhláškou č. 442/2004 Sb., kde je 

stanoveno označování energetických spotřebičů energetickými štítky, musí účinnost 

veškerých instalovaných klimatizací převyšovat o 15% nejniţší hodnotu nutnou k zařazení 

do třídy A. Toto je za 1,5 bodů, chce-li získat dva body, musí účinnost převyšovat o 30% 

minimum třídy A. Výjimkou jsou systémy pracující na principu vzduch-voda a voda-voda 

nebo systém s výkonem více neţ 12kW(chladící). 
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41. Automatické vypínání klimatizace a vytápění – 1,5 bodu 

Je-li namontován automatický systém vypínání klimatizace a výtápění při otevření 

oken. 

42. Bioklimatická architektura – 3 body 

Veškeré budovy ubytovacího zařízení musí být vystavěny podle bioklimatické 

architektury. 

43. Energeticky účinné chladničky – 1 bod, trouby – 1 bod, myčky nádobí – 

1 bod, pračky – 1 bod, sušičky prádla včetně bubnových sušiček – 1 

bod, kancelářské přístroje – aţ 3 body 

a) Dle vyhlášky č. 442/2004 Sb., o podrobnostech označování energetických 

spotřebičů energetickými štítky, musí mít veškeré uţívané chladničky 

energetickou účinnost třídy A+ nebo A++, pro mrazící pulty, minibary platí 

minimálně účinnost třídy B. 

b) Dle vyhlášky č. 442/2004 Sb. musí mít všechny uţívané elektrické trouby 

účinnost třídy A. 

c) Dle vyhlášky č. 442/2004 Sb., je stanovena energetická účinnost myček na 

nádobí třídy A. 

d) Dle vyhlášky č. 442/2004 Sb., platí pro všechny uţívané pračky energetická 

účinnost třídy A. 

e) Kritéria pro obdrţení Energy Star, která jsou uvedená v nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 106/2008 o programu Společenství na 

označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky a dle 

Rozhodnutí komise 2003/168/ES, se musí splňovat nejméně 80% 

pouţívaných kancelářských přístrojů. 

f)  Kaţdá elektrická bubnová sušička musí patřit do energetické třídy A. Je to 

dáno směrnicí Komise 1995/138ES (2) z května 1995, kterou je prováděna 

směrnice Rady 92875/EHS, jde-li o uvedení spotřeby energie na štítek 

elektrické bubnové sušičky. 
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44. Elektrické sušiče rukou a vysoušeče vlasů s fotobuňkou – aţ 2 body 

Kaţdý jeden elektrický vysoušeč vlasů nebo sušič rukou musí být na fotobuňku 

nebo být označen podle ČSN ISO 14024 ekoznačkou typu I. Kaţdý ze zařízení je za 1 bod. 

45. Umístění chladniček – 1bod 

Aby se zamezilo plýtvání energií, je potřeba nastavit a umístit chladničky 

v kuchyních i restauracích, podle zásad úspory energie. 

46. Automatické zhasínání světel v místnostech – 1,5 bodu 

 Automatické zhasínání světel při odchodu z místnosti, musí být zavedeno alespoň 

v 95% místností ubytovaného zařízení. 

47. Časový spínač v sauně – 1 bod 

Veškerá zařízení saunového typu nebo tureckých lázní musí vyuţívat časového 

spínače nebo manuálu pro personál (postup jak vypínat a zapínat zařízení). 

48. Vyhřívání bazénu energií z obnovitelných zdrojů – aţ 1,5 bodu 

Pochází-li energie pro ohřev vody z 50% z obnovitelných zdrojů, je to za 1 bod, 

pokud z 100% pak za 1,5 bodu. 

49. Automatické zhasínání venkovních světel – 1,5 bodu 

Toto kritérium se vztahuje na venkovní osvětlení, která jsou z bezpečnostního 

hlediska nedůleţitá, se musí vypínat fotobuňkou nebo po uplynutí určité doby zhasnout. 

 

3.4.2 Voda 

50. Vyuţívání dešťové vody – 2 body, recyklované vody – 2 body 

a) Dešťovou vodu soustřeďovat i vyuţívat jiným způsobe neţ je vyuţívána pitná a 

uţitková voda, za 2 body. 

b) Recyklovanou vodu soustřeďovat a vyuţívat jiným způsobem neţ je vyuţívána 

pitná a uţitková voda, za 2 body. 
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51. Automatické systémy pro zavlaţování venkovních ploch – 1,5 bodu 

Ubytovací zařízení má povinnost vyuţívat automatického systému optimalizace 

spotřeby a doby zavlaţování vodou venkovní zeleně. 

52. Průtok vody z kohoutku a ze sprchových hlavic – 1,5 bodu 

Průměrné mnoţství protékající vody kohoutky a sprchovými hlavicemi nesmí být 

větší neţ 8 litrů za minutu. 

53. Splachování toalet – 1,5 bodu 

Maximální mnoţství 6 litrů na jedno spláchnutí musí splňovat nejméně 95% toalet. 

54. Spotřeba vody myčkami nádobí – 1bod 

Mnoţství spotřebované vody myčkami na nádobí (stanovené ve W-naměřené) musí 

být niţší nebo srovnatelné s prahovou hodnotou rovnice W (naměřené) ≥(0,625xS)+9,25, 

kde je W (naměřená) – měrná spotřeba myčky na cyklus v litrech, S – počet normovaných 

sad nádobí v myčce. To vše za pouţití zkušební metody podle normy ČSN EN 50242 

Elektrické myčky nádobí pro domácnost – zkušební metody pro měření funkční 

schopnosti. Kritérium platí jen pro na myčky do domácnosti. 

55. Spotřeba vody pračkami – 1 bod 

Pračky uţívané hosty nebo personálem, poskytované prádelní sluţby nesmí 

překročit spotřebu 12 litrů vody na kilogram prádla, výpočet je stanoven v normě ČSN EN 

60456:1999 pračky pro domácnost – metody měření funkce, s pouţitím normovaného 

cyklu pro praní bavlny na 60ºC, ten je dán směrnicí Komise 95/12/ES. 

56. Teplota průtok vody z vodních baterií – 1 bod 

Z 95% musí být zastoupeny vodovodní baterie, které poskytují okamţité nastavení 

teploty a průtok vody 
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57. Časové spínače u sprch – 1,5bodu 

Ve všech sprchách personálu a společných prostorách, musí být instalován 

časový spínač nebo fotobuňka regulující stanovený čas případně zastavení průtok 

vody v době neuţívání sprchy. 

58. Zakrytí bazénu – 1 bod 

Je nutné zakrývat bazén přes noc, pokud se napuštěný bazén neuţívá déle jak den, 

aby se zamezilo odpařování a ochlazení vody. 

59. Odstraňování náledí – aţ 1,5 bodu 

V zabezpečení sjízdnosti cest v areálu ubytovacího zařízení, je povinností 

provozovatele toto zajistit. Vhodné metody jsou mechanické prostředky, písky nebo štěrky, 

za 1,5 bodu. V případě pouţití chemických prostředků, je nutné pouţít materiál obsahující 

méně neţ 1% chloridových iontů, za 1 bod, případně prostředky značené dle normy ISO 

14024 typu I., za 1,5 bodu. 

60. Údaje o tvrdosti vody – aţ 2 body 

U zařízení uţívajících ke svému provozu vodu (pračky, prádelny, myčky nádobí) 

musí být vyvěšeno oznámení o tvrdosti vody, za 1 bod. Oznámení umoţňující hostům a 

personálu správné dávkování čistících, pracích, mycích prostředků, za 1 bod. 

61. Úsporné pisoáry – 1,5 bodu 

Na kaţdém pisoáru musí být instalován systém splachování pouze po jeho pouţití, 

můţe to být systém elektronický, ruční či systém bez vody. 

62. Místní druhy vegetace pouţívané pro novou venkovní výsadbu – 1 bod 

Venkovní výsadba musí být zastoupena pouze z místních druhů vegetace. 
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3.4.3 Detergenty a čisticí prostředky 

63. Prací, mycí, čisticí prostředky – aţ 3 body 

Minimálně 80% pouţívaných prostředků na mytí, praní, čištění uţívaných 

v ubytovacím zařízení pro turisty musí být ekologicky označeno dle normy ISO 14024, 

typu I. Kaţdá kategorie po 1 bodu. 

64. Vnitřní a venkovní malby a nátěry – aţ 2 body 

V případě, ţe bude k venkovní či vnitřní výmalbě pouţito minimálně 50% laků a 

barev ekologicky označených podle normy ISO 14024, typu I. Po 1 bodu za kaţdý způsob. 

65. Podpora alternativ k umělým podpalovačům pro grilování – 1 bod 

Místo umělých podpalovačů pouţívat alternativní moţnosti, jako konopné nebo 

řepkové výrobky. 

66. Bazény: dávkování dezinfekčních prostředků – 1 bod, 

přírodní/ekologická koupaliště – 1 bod 

V bazénu je nezbytné instalovat automatický dávkovač dezinfekce k dosaţení 

minimální spotřeby a zároveň vhodného hygienického výsledku, za 1 bod. V případě 

přírodního koupaliště zajišťují hygienu pouze přírodní prvky, za 1 bod. 

67. Mechanické čistění – 1 bod 

Musí být vytvořen manuál k uţívání čisticích prostředků bez obsahu chemikálií 

např. výrobky na bázi mikrovláken a podobných alternativ. 

68. Ekologické zahradnictví – 2 body 

Zeleň v areálu ubytovacího zařízení musí být udrţována dle zákona č. 242/2000 

Sb., o ekologickém zemědělství, ve znění pozdějších předpisů nebo se vyhnout 

prostředkům obsahujícím pesticidy. 
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69. Prostředky odpuzující hmyz a škůdce – aţ 2 body 

První moţností je vhodný architektonický návrh ubytovacího zařízení, hygienické 

zásady, které svou funkčností sniţují potřebu pouţití odpuzujících prostředků na minimum, 

za 1 bod. Druhá varianta povoluje jen ty prostředky, které korespondují se 

zásadami ekologického zemědělství, případně výrobny označení ISO normou č. 14024, typ 

I., za 1 bod. 

 

3.4.4 Odpad 

70. Kompostování – aţ 2 body 

Ubytovací zařízení musí kompostovat a třídit organický odpad – kuchyňský a 

zahradní (oba po 1 bodu), v souladu s místními předpisy o kompostování. 

71. Nápoje v jednorázových obalech – aţ 2 body 

V areálu ubytovacího zařízení pro turisty nesmí být nabízeny nápoje 

v jednorázových obalech. 

72. Zneškodňování tuků a olejů – aţ 2 body 

Ubytovací zařízení musí být vybaveno odlučovačem tuků, zásobník na 

shromaţďování tuků a olejů z pečení, smaţení a fritování, ty pak musím být náleţitě 

zneškodněny, za 1 bod. Nabídne-li ubytovací zařízení zneškodnění olejů a tuků z vlastní 

spotřeby hostů získá další 1 bod. 

73. Pouţitý textil, nábytek a ostatní výrobky – aţ 2 body 

Podle zásad ubytovacího zařízení nebo vnitrostátních předpisů je nezbytné darovat 

pouţitý textil, nábytek a jiné výrobky, charitativním organizacím (2 body) nebo 

organizacím, které tyto shromaţďují a následně přerozdělují. 
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3.4.5 Jiné sluţby 

74. Zelené střechy – 2 body 

Minimálně 50% střech v areálu ubytovacího zařízení s rovným či mírným úhlem 

sklonu, neslouţící k jinému účelu, je nutné zatravnit či osázet rostlinami. 

75. Komunikace a vzdělávání v oblasti ţivotního prostředí – aţ 3 body 

Nutnost informovat hosty o místních opatřeních ochrany biodiverzity, krajiny a 

přírody (za 1,5 bodu). Zakomponovat ekologické vzdělávání do programu ubytovacího 

zařízení (1,5 bodu). 

76. Zákaz kouření ve společných prostorách a místnostech – aţ 1,5 bodu 

Ve vnitřních prostorách koření zakázáno na 100%, minimálně v 70% místnosti (1 

bod) v případě 95% místností (1,5 bodu). 

77. Jízdní kola – 1,5 bodu 

Moţnost zapůjčení jízdních kol, minimálně 3 jízdní kola na 50 pokojů. 

78. Převoz hostů do ubytovacího zařízení pro turisty – 1 bod 

Hostům, kteří se dopravili veřejnou dopravou, je potřeba nabídnout alternativní 

ekologickou dopravu (elektromobil, koňské spřeţení apod.). 

79. Vratné nebo znovu naplnitelné láhve – aţ 3 body 

Ubytovací zařízení je povinno poskytovat nápoje ve vratných nebo znovu 

naplnitelných láhvích, jako jsou nealkoholické nápoje, pivo, voda kaţdý po 1 bodu. 

80. Pouţívání dobíjecích a znovu doplnitelných výrobků – aţ 2 body 

Je nutné pouţívat pouze dobíjecí baterie do televizních ovladačů a doplnitelné 

tonery tiskáren a kopírek, kaţdé po 1 bodu. 
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81. Papírové výrobky – aţ 3 body 

Minimálně 80% pouţívaných papírových produktů (toaletní, absorpční, 

kancelářský, potištěný) musí mít ekoznačení dle ISO 14024, typu I., kaţdý druh papíru po 

1 bodu. 

82. Předměty dlouhodobé spotřeby – aţ 3 body 

Z kaţdé níţe uvedených skupin musí mít minimálně 30% zastoupení ekologicky 

šetrný výrobek nebo značení dle ISO 14024, typu I. Například loţní prádlo, ručníky, 

televizory, matrace, nábytek, vysavače, ţárovky apod. Po 1 bodu max. tří skupin 

dlouhodobého uţívání. 

83. Místní potravinářské výrobky – aţ 3 body 

Sezónní potraviny z místních zdrojů podávané při kaţdém jídle i snídani (1,5 

bodu), jedná se o čerstvé ovoce a zeleninu. Nebo zakázat konzumaci místních ohroţených 

druhů (ryby, korýši, divoká zvěř, garnáti), kteří pochází z chovu ohroţujících mangrovové 

porosty (1,5 bodu). 

84. Ekologické potraviny – aţ 2 body 

Je nutné pouţívat sloţky pocházející z ekologického zemědělství, tak aby bylo 

hlavní sloţkou minimálně dvou jídel (1 bod), nebo sloţkou všech jídel i snídaní (2 body). 

Vychází se ze zákona č. 242/2000Sb., nebo ISO 14024, typu I. 

85. Kvalita vzduchu v interiérech – aţ 4 body 

Ubytovací zařízení musí poskytovat optimální podmínky a to buď podle normy 

89/106/EHS a ISO 14024 typu I pro výrobky s nízkými emisemi škodlivin (2 body) nebo 

vzduch v místnostech je bez vůní, pouţívání neparfémovaných pracích (1 bod) a mycích, 

čisticích prostředků (1 bod). 

 

 

 



Homolová Petra – Management hotelu v CHKO 

 

2011  54 

 

3.4.6 Obecný systém řízení 

86. Registrace EMAS – 3 body, certifikace ISO – 2 body, v ubytovacím 

zařízení 

Povinností je mít registraci v systému řízení a auditů z oblasti ochrany ţivotního 

prostředí nebo certifikát normy ISO 14001. 

87. Registrace EMAS (1,5 bodu), certifikace ISO (1 bod) dodavatelé 

Minimálně jeden hlavní dodavatel musí mít registraci EMAS nebo certifikaci 

normy ISO 1400. 

88. Splnění povinných kritérií subdodavateli – aţ 4 body 

Je-li poskytovaná sluţba (stravovací, rekreační/tělovýchovná činnost) vykonávaná 

subdodavateli, pak musí plnit veškerá povinná i volitelná kritéria, týkající se dané sluţby, 

za kaţdou z nich po 2 bodech. 

89. Elektroměry a vodoměry – 1 bod 

Ubytovací zařízení musí být vybaveno doplňkovými měřidly monitorujícími 

spotřebu všech moţných činností a zařízení. 

90. Doplňková opatření v oblasti ţivotního prostředí – maximálně 3 body 

1. Doplňková opatření v oblasti ţivotního prostředí – 1,5 – 3 body 

Vedení přijme opatření, která nejsou uvedená v povinných ani volitelných 

kritériích, tak aby zlepšilo vliv ubytovacího zařízení na ţivotní prostředí. Opatření 

schvaluje Agentura pro ekologicky šetrné výrobky a sluţby, rozděluje body. 

2. Udělení ekoznačky – 3 body 

Ubytovací zařízení získá jiné ekologické značení podle normy ISO 14024 – typu I. 

(Zdroj:technická směrnice č. 24 – 2010) 
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4 Reálný stav vedení hotelu a jeho vliv na ŢP 

4.1 Management hotelu  

Managementem se rozumí veškeré řídící činnosti, tak aby byl zajištěn plynulý 

provoz zařízení. Obecně lze říci, ţe managementem můţe být řízení nebo osoba v řídící 

činnosti.  

Manaţerem je osoba, která má hlavní postavení v podniku, řídí veškeré provozní 

činnosti. Pro vykonání této pozice je nezbytné mít odpovídající kompetence a vhodné 

vedoucí vlastnosti. 

Základními funkcemi hotelu je plánování, organizování, řízení lidských zdrojů a 

kontrola. Plánování pomáhá předejít rizikům nebo naopak vyuţívat moţnosti, které se 

vyskytnou. Cílem je myslet do budoucnosti, stanovit si potřebné cíle.  Plánování je 

základem pro manaţerskou činnost. Cílem organizování je usměrnit veškeré aktivity 

naplánovaným směrem nebo ke stanoveným cílům. Měly by být vymezeny a hospodárně 

zajištěny stanovené i nezbytné činnosti. Řízení lidských zdrojů nebo také personální řízení 

jeho největším problémem je správné jednání se zaměstnanci. Cílem je motivovat 

pracovníky k odvedení dobré a kvalitní práce. Kontrolovat je neoddělitelnou součástí 

řídících činností. Cílem je dohlíţet nad plněním naplánovaných cílů a činností, případně je 

regulovat a korigovat správným směrem. 

Provozní management 

Cílem provozního managementu je umoţnit bezproblémový a plynulý provoz 

hotelu. Třemi základními útvary provozu jsou ubytovací, stravovací a technický útvar. 

Ubytovací úsek se skládá z příjmu hostů – recepce, front office, a lůţkové – 

housekeeping, části.  V přijímacím úseku se zajišťuje rezervace pokojů, příjem 

objednávek, opatření k zajištění bezpečnosti hostů, apod. Úsek lůţkové části je zaměřen na 

samotné ubytování hosta. Jde o všechny činnosti s tím spojené. 

Stravovací úsek zajišťuje stravovací sluţby, jako jsou snídaně, celodenní 

stravování, vyhrazené stravování, dodání pokrmů na pokoje nebo rychlé občerstvení. 
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V hotelu musí být minimálně poskytováno celodenní stravování. Části tohoto úseku jsou 

výrobní a stravovací – kuchyně a restaurace. 

Technický úsek má na starosti veškeré technické náleţitosti hotelu, bez toho úseku 

by hotel nemohl fungovat. Zajišťuje kaţdou poruchu či závadu, dodávky energií. Součástí 

jsou: kotelny, strojovny, prádelny, garáţe, údrţby, parkoviště, klimatizační systémy apod. 

(Zdroj:www.kulinarska-akademie.cz)  

4.1.1 Management hotelu Troyer a poţadavky CHKO 

Hotel Troyer se řídí předepsanými zásadami řízení provozu hotelového zařízení. 

Dodrţuje základní environmentální podmínky a podmínky stanovující správa CHKO. 

Dodrţuje související právní předpisy, normy a zákony poţadované v oblasti provozu 

ubytovacího zařízení. Jelikoţ se hotel nachází ve čtvrtém ochranném pásmu, nejsou 

poţadavky ze strany CHKO tak důrazné. CHKO a jím stanovené poţadavky byly splněny 

při realizaci stavby a v počátcích provozu hotelu. V současné době by CHKO mohlo 

zasahovat do vedení hotelu při rekonstrukci či přestavbě. 

Kdyby hotel splňoval výše uvedená povinná kritéria pro propůjčení ekologického 

značení „Ekologicky šetrná sluţba“, jistě by získal ještě většího povědomí a ţádanosti ze 

strany zájemců o ubytování, neţ v současné době. Zcela jistě by získal na prestiţi 

v nadnárodním měřítku. 

4.2 Popis a vyţití v hotelu Troyer 

Hotel Troyer se nachází v turisticky vyhledávané oblasti Moravskoslezských 

Beskyd, pod masívy Nořičí hory, Radhoště a Velkého Javorníku, jen několik kroků od 

nejstarší lanové dráhy v České republice na Pustevny. 

Tato oblast poskytuje jedny z nejlepších podmínek pro lyţaře a zimní sporty na 

Severní Moravě. Rovněţ v letním období je zde široká škála sportovního a turistického 

vyţití, nordic walking, lanový park, půjčovna čtyřkolek, horských kol atd. 

V oblasti několika kilometrů se nachází tři golfová hřiště, Čeladná, Roţnov p.R. a 

Ostravice. 



Homolová Petra – Management hotelu v CHKO 

 

2011  57 

 

Hotel Troyer nabízí luxusní ubytování v 27 pokojích s celkovou kapacitou 54 lůţek 

s moţností 13 přistýlek.  

Pokoje jsou rozdělené: 2 jednolůţkové pokoje, 1 bezbariérový pokoj, 11 

dvoulůţkových pokojů – Panorama, 10 dvoulůţkových pokojů – Standard a 3 suity. 

Kaţdý z pokojů je vybaven LCD televizorem se satelitním příjmem, telefonem 

s přímou volbou, minibarem, trezorem, internetem a koupelnou s masáţním a parním 

sprchovým boxem. 

V ceně je zahrnuto: snídaně ve stylu švédských stolů, připojení k internetu, vstup 

do hotelového bazénu s whirlpoolem, fitness a hotelové parkoviště. 

Hotel Troyer je zcela nekuřácký, kuřácké prostory jsou vyhrazeny v nočním klubu 

a selské jizbě. 

 

4.3 Splněná povinná kritéria – Hotel Troyer 

1. Elektrická energie z obnovitelných zdrojů 

Ubytovací zařízení je napojeno na rozvodnou síť ČEZ 

2. Uhlí a těţké oleje 

Ubytovací zařízení nepouţívá ani jedné sloţky. 

3. Energetická účinnost a výroba tepla 

Uţití energií ze sítě ČEZ. K bliţším informacím jsem neměla přístup. 

4. Klimatizace 

V provozu je klimatizační systém s výkonem 15kW, toto kritérium se na něho 

nevztahuje. 

5. Energetická účinnost oken 

Informace mi bohuţel nebyly poskytnuty. 
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6. Izolace oken 

Plastová okna, bliţší informace mi nebyly bohuţel poskytnuty 

7. Vypínání topení nebo klimatizace 

Ubytovací zařízení uţívá automatického systému vypínání při otevření oken. 

8. Zhasínání světel 

Ubytovací zařízení má instalován systém automatického zhasínání světel 

9. Energetická účinnost ţárovek 

Ubytovací zařízení uţívá úsporné ţárovky. 

10. Venkovní topidla 

Ubytovací zařízení vyuţívá plynových lamp na propan -butan. 

11. Průtok vody v kohoutku a sprše 

Tyto informace mi nebyly zpřístupněny. 

12. Odpadkové koše na toaletách 

Ubytovací zařízení odpadkové koše na toaletách vyuţívá a je jasně sděleno vyuţití. 

13. Splachování pisoárů 

Instalovaný systém splachování je zcela automatický. 

14. Výměna ručníků a loţního prádla 

K výměně dochází na ţádost hosta nebo podle potřeby a dodrţování ochrany 

ţivotního prostředí. 

15. Správné zneškodňování odpadních vod 

Ubytovací zařízení uţívá vlastní ČOV typu CPN 2O, výrobcem je BMTO Liberec. 

Kapacita ČOV je 20 m
3
/24 hodin. 
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16. Dezinfekční prostředky 

Ubytovací zařízení pouţívá z 90%, výrobky firmy Ekolab Hygiene s.r.o. 

(certifikovaná dle ČSN EN ISO 9001:2009), jako doplňující prostředky Savo, Domestos. 

17. Třídění odpadů prováděné hosty 

Ubytovací zařízení nemá zaveden systém třízení odpadů hosty 

18. Třídění odpadu 

Ubytovací zařízení dodrţuje správné třídění odpadů a dodrţuje povinnosti 

nakládání s nimi. 

19. Výrobky na jedno pouţití 

Ubytovací zařízení uţívá kombinovaný reţim. Pouţívá jak zásobníků na toaletní 

potřeby tak jednorázových potřeb. Pouţívají kelímky. 

20. Balení potravin podávaných k snídani 

Ubytovací zařízení samostatně balené roztírací výrobky z mléčného tuku, dţemy, 

tavené sýry apod. 

21. Zákaz kouření ve společných prostorách 

Ubytovací zařízení je nekuřácké s výjimkou nočního baru a selské jizby. 

22. Veřejná doprava 

Zhruba 500m od ubytovacího zařízení je zastávka veřejné autobusové dopravy. 

23. Údrţba a oprava kotlů a klimatizačních systémů 

Údrţby a opravy zařízení provádí servisní technici pravidelně jednou do roka, 

případně podle potřeby. 

24. Environmentální politika a program 

Ubytovací zařízení dodrţuje základní poţadavky a pravidla ochrany ţivotního 

prostředí, upřednostňuje produkty šetrné k přírodě. 



Homolová Petra – Management hotelu v CHKO 

 

2011  60 

 

25. Školení personálu 

Personál ubytovacího zařízení je pravidelně, případně dle potřeby přeškolen 

v oblastech, za které zodpovídají. 

26. Informace hostům 

Ubytovací zařízení informuje v prostorách zařízení o poţárním, evakuačním a 

bezpečnostním plánu. Pomocí informačních etiket instalovaných na pokojích a hotelové 

knihy. 

27. Údaje o spotřebě energie a vody 

Veškeré údaje jsou ubytovacím zařízením evidovány. 

28. Sběr dalších údajů 

K těmto informacím jsem neměla přístup. 

29. Informace uváděné ve spojení s ekoznačkou 

Zatím nemá ekologické značení. 

 

5 Návrhy na zlepšení 

Návrhy na zlepšení provozu sluţeb poskytovaných hotelem Troyer budou 

zaměřeny na splnění všech povinných kritérií a dosaţení optimálního počtu bodů, 

potřebného k propůjčení ekoznačky. Jelikoţ hotelové zařízení prošlo před několika lety 

rekonstrukcí, nebude, dle mého názoru, velkým problémem přizpůsobit provoz a činnost 

hotelu k splnění chybějících podmínek. 

5.1 Nesplněná kritéria 

Nesplněná kritéria jsou značena jako ve výše vyjmenované kapitole o poţadavcích 

na získání Ekoznačení pro hotely. Jsou to: 
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1. Elektrická energie z obnovitelných zdrojů 

Hotelové zařízení musí najít alternativní řešení, pro získávání elektrické energie. 

Jako mohou být fotovoltaické články, větrná energie, vodní energie nebo najít řešení pro 

připojení k síti rozvodu elektrické energie z obnovitelných zdrojů. 

17. Třídění odpadu prováděné hosty 

Vymyslet způsob, jak zapojit hosty do separace odpadu, který sami vyprodukují. 

Například uvést do chodu na pokojích malé odpadkové koše, řádně označené, na který 

odpad, který koš je. Nebo pomocí vývěsek informovat hosty o moţnosti třídění odpadu, 

najít vhodné centrální místo pro separovaný sběr na kaţdém podlaţí hotelu. 

24. Environmentální politika a program 

Ubytovací zařízení se drţí základních pravidel ochrany ţivotního prostředí. Je však 

nezbytné sepsat a naplánovat podrobně environmentální politiku hotelu a vytvořit příslušný 

program. Musí jmenovitě stanovit plány s nakládáním s energiemi, vodou, odpadem a 

chemickými látkami. Také stanovit osobu odpovědnou za plnění naplánovaných cílů a poté 

výsledky zpřístupnit veřejnosti. Plusem pro toto ubytovací zařízení jsou splněná kritéria 

z volitelné části. 

26. Informování hostů 

Hotel má velmi důkladně zpracovanou část týkajícím bezpečnostních a poţárních 

předpisů a evakuačního plánu. Je však nutné lépe propracovat informovanost hostů jak 

úsporněji nakládat s energiemi v hotelu, popřípadě v jejich pokojích. Zkusit pouţít 

informační štítky, etikety na pokojích, poskytnout např. broţurky apod. 

28. Sběr dalších údajů 

Tyto informace mi nebyly dostupné. 
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6 Závěr 

Splnění většiny povinných kritérií pro ekoznačení poukazuje na správný přístup 

managementu hotelu Troyer. Poţadavky CHKO jsou plněny podle kapitoly č. 2. Tato 

práce můţe, zde uvedenými informacemi a návrhy poslouţit jako podklad pro získání 

ochranné známky Ekologicky šetrná sluţba hotelu Troyer v případě jeho zájmu. 
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SEZNAM ZKRATEK: 

CHKO – chráněná krajinná oblast 

FO, PO – fyzická osoba, právnická osoba 

ISO - International Organization for Standardization 

ČSN – Česká státní norma 

      EN – Evropská norma 

      PLA – protected landscape area 
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PŘÍLOHOVÁ ČÁST 

 

Obrázek 1: pohled na hotel Troyer (zdroj: autorka, duben 2011) 

 

Obrázek 2: parkoviště a hotel Troyer (zdroj:autorka, duben 2011) 
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Obrázek 3: soukromá ČOV hotelu Troyer (zdroj:autorka, duben 2011)   

     

Obrázek 4: soukromá ČOV hotelu Troyer (zdroj: autorka, duben 2011) 
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Obrázek 5: vyřezávaná socha boha Radegasta (zdroj:autorka, duben 2011) 

 

Obrázek 6: venkovní posezení hotelu Troyer (zdroj: autorka, duben 2011) 
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Obrázek 7: okolí hotelu Troyer (zdroj: autorka, duben 2011) 

 

Obrázek 8: venkovní posezení hotelu Troyer (zdroj:autorka, duben 2011) 
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Obrázek 9: terasa s výhledem na okolí (zdroj:autorka, duben 2011) 

 

Obrázek 10:Hotelová terasa (zdroj: autorka, duben 2011) 
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Obrázek 11: Kontejnery na třídění odpadu (zdroj: autorka, duben 2011) 


