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Anotace 
 

Ve své bakalářské práci se zabývám environmentálním značením výrobků typu I, II a III a 

označením Produkt ekologického zemědělství. Uvádím příklady správných a špatných 

značek. Chci upozornit na nutnost mediální propagace environmentálního značení mezi 

spotřebiteli i firmami. Environmentální značení jako dobrovolný nástroj ochrany ţivotního 

prostředí vyuţívá trţní mechanismy – nabídku a poptávku a v tom skrývá velký potenciál. 

Klíčová slova: 

Environmentální značení, ekologicky šetrný výrobek, mediální propagace, nabídka, 

poptávka. 

Summary 
 

In my bachelor thesis I deal with the environmental labeling of products type I, II and III 

and with the label Product of organic farming. I give examples of right and wrong labels. I 

want to point out at the necessity of media promotion of environmental labeling among 

consumers and firms. Environmental labeling as a voluntary tool of the environmental 

protection uses the market mechanisms – offer and demand and it hides a big potential in 

it.   
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Environmental labeling, ecologically friendly product, media promotion, offer, demand.  
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1. Úvod 
 

Environmentální značení je jedním z dobrovolných environmentálních nástrojů, 

který můţe firma vyuţít k vlastní prezentaci své environmentální politiky, jakoţ i 

k ekonomickému efektu prostřednictvím zvýšení konkurenceschopnosti. Slouţí jako 

nadstavba nad legislativou stanovené environmentální povinnosti firmy. Environmentální 

značka má vypovídací, informační schopnost o vlivu výrobku nebo sluţby na ţivotní 

prostředí. Jedná se o celosvětově uznávaný koncept, který je zaloţen na mezinárodních 

normách řady ISO 14020. Produkty jsou označovány různými značkami, které jsou někdy 

doplněné stručnou informací o vlastnostech produktu. Cílem environmentálního značení je 

povzbudit nabídku i poptávku prostřednictvím sdělování nezavádějících informací o 

environmentálních aspektech produktu. [1]   

Environmentální značení neboli ekoznačení označuje ty výrobky nebo sluţby, které 

jsou v průběhu celého svého ţivotního cyklu šetrnější k ţivotnímu prostředí neţ jiné, 

srovnatelné produkty. Jedná se o certifikovaný systém řízený nezávislou, třetí stranou. [2] 

Při vhodné marketingové strategii má environmentální značení velký trţní 

potenciál. Je velmi vhodným nástrojem ochrany ţivotního prostředí pro širokou veřejnost. 

Avšak osvěta, reklamní a vysvětlovací kampaň by měla být vedena i sloţkami státu, aby se 

poptávka po těchto produktech zvyšovala a tím zatraktivnila moţnost uţívání 

environmentální značky. Zájmem státu by mělo být zvyšování environmentálního 

povědomí občanů, které vede k zodpovědnému chování vůči ţivotnímu prostředí. Zájmem 

firmy je mimo jiné získat konkurenční výhodu nad jinými firmami. Prostřednictvím 

environmentální značky firma získává navíc plusové body ke svému image a je šetrnější 

k ţivotnímu prostředí.  

Cílem této práce je popsat jednotlivé druhy environmentálních značek a jejich 

význam a zaměřit se na ekonomický aspekt této problematiky – poplatky za získání 

značky, všeobecná znalost environmentálních značek mezi spotřebiteli a zákazníky, která 

ovlivňuje ochotu firem investovat do získání značky. První část práce je teoretická, přináší 

popis dané situace, ze které celá problematika vychází. Ve druhé části jsem pouţila jako 

metodu práce dotazníkové šetření mezi respondenty se zaměřením na problematické 
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otázky jako je dostatečná osvěta mezi spotřebiteli, marketingová práce vlastníků značky, 

ochota obchodníků nabízet zboţí s ekoznačením.  

 

2. Vznik environmentálního značení výrobků 
 

V této kapitole se chci zaměřit na první zmínky o znečištění ţivotního prostředí a 

dále první snahy o zlepšení této situace, později první snahy o odlišení výrobků, které jsou 

šetrnější k ţivotnímu prostředí. Z těchto počátků se postupně začal vyvíjet systém značení 

jak ve světě tak i u nás.  

2.1. Počátky environmentálního značení ve světě 
 

První zmínky o znečišťování ovzduší a ţivotního prostředí jsou zaznamenány ve 

14. století, kdy se začalo pouţívat uhlí jako zdroj tepla. Obtěţujícím faktorem byl 

především kouř. Uţ v roce 1306 bylo zakázáno královským výnosem v Londýně pouţívat 

jako zdroj tepla uhlí. Kolem roku 1600 bylo známo, ţe současně s kouřem vzniká při 

spalování uhlí oxid siřičitý. Během 20. století vznikala rozsáhlejší znečištění při inverzních 

podmínkách ve městech. Dnes je jednoznačně potvrzeno, ţe znečištěné ovzduší má přímý 

vliv na lidské zdraví. Znečištění ovzduší jako nejmarkantnější ze sloţek ţivotního prostředí 

odstartovalo tuto problematiku. [25] 

První vlna veřejného zájmu o ochranu ţivotního prostředí se objevila v 60. a 70. 

letech 20. století.  Spotřebitelé začali vyhledávat výrobky, o kterých jejich výrobci tvrdili, 

ţe jsou šetrnější k ţivotnímu prostředí. Firmy v reakci na to začaly vydávat své výrobky za 

ekologicky šetrné, i kdyţ ne vţdy to odpovídalo skutečnosti. Z toho vyplynula potřeba 

zavést důvěryhodný způsob označování výrobků, který by garantovala nezávislá třetí 

strana. První certifikační program byl zahájen ve Spolkové republice Německo v roce 1978 

s názvem ekoznačky Modrý anděl. Následovaly programy v Kanadě, Japonsku, USA, 

Skandinávských zemích a na Novém Zélandu. [3] V současné době existuje ve světě kolem 

35 ekolabelingových programů. Kaţdý z nich označuje ekologicky šetrné produkty jinou 

ekoznačkou. [8] 
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V roce 1992 byl zaloţen Systém ekoznačení Evropské unie na základě Nařízení 

Rady Evropského hospodářského společenství č. 880/92 z 23. března 1992. [3] 

Environmentální značení je jedním z dobrovolných nástrojů ochrany ţivotního 

prostředí. Dobrovolné nástroje lze rozdělit na regulační, informační a vzdělávací. 

Environmentální značení typu I patří mezi nástroje regulační. Environmentální značení 

typu II a III patří mezi nástroje informační. [8] 

 

2.2. Počátky environmentálního značení v České republice 
 

Systém ekoznačení byl v České republice zaveden v roce 1993 Vládním usnesením 

č. 159 ze dne 7. dubna z iniciativy ministra ţivotního prostředí a ministra průmyslu a 

obchodu. Na základě tohoto usnesení byl 14. dubna 1994 vyhlášen Národní program 

označování výrobků ochrannou známkou Ekologicky šetrný výrobek/sluţba (obrázek 1 a 

2). V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie se v roce 2004 stalo 

součástí tohoto programu i udělování ekoznačky EU Květina/The Flower (obrázek 3). [3] 

Na našem trhu se lze setkat s výrobky, které nesou některou z ekoznaček zemí EU. Avšak 

ekologická šetrnost takového výrobku je diskutabilní vzhledem k nutné vzdálenosti, kterou 

musel výrobek urazit.  

 

2.3. Národní program označování ekologicky šetrných výrobků a 

služeb  
 

 Dnes má tento program název Národní program označování ekologicky šetrných 

výrobků a sluţeb. Jedná se vlastně o environmentální značení typu I – tzv. ecolabeling. 

Značka je registrována jako ochranná známka u Úřadu pro průmyslové vlastnictví. Smí být 

pouţívána v zelenobílém nebo černobílém provedení. Vlastníkem značky je Česká 

informační agentura ţivotního prostředí – Cenia – státní příspěvková organizace 

Ministerstva ţivotního prostředí. Značku bez registračního čísla je moţno pouţívat jen 

k propagačním účelům Národního programu označování ekologicky šetrných výrobků a 

samotné značky. [3] 
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Zásady tohoto programu jsou společné všem světovým systémům ekoznačení: 

Zásada: 

- dobrovolnosti  

- srozumitelnosti (kritérií, hodnocení) 

- věrohodnosti – nestranné řízení nezávislou autoritou 

- otevřenosti – volný přístup ţadatelů 

- časového omezení propůjčení ekoznačky 

- finálnosti výrobku – udělení ekoznačky celému výrobku 

- vyloučení výrobků, pro něţ platí jiné specifické předpisy 

- práce s multikriteriálním přístupem – zkoumání všech vlivů na ţivotní prostředí 

- orientace na výrobky spotřebního charakteru  

Ministerstvo ţivotního prostředí koordinuje propagaci ekoznačení, zejména veřejné 

předání ekoznačky do tří měsíců od jejího udělení a průběţnou podporu rozvoje Programu 

propagačními aktivitami, informačními kampaněmi pro spotřebitele, výrobce, dovozce, 

obchodníky a veřejnost. [19] 

             

Obrázek 1 - Ekoznačka Ekologicky šetrný výrobek 

 

Obrázek 2 - Ekoznačka Ekologicky šetrná služba 

        

Obrázek 3 - Ekoznačka EU - Květina/The Flower 
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V roce 2007 byl v České republice ustaven Národní program environmentálního 

značení jako rozšíření Národního programu označování ekologicky šetrných výrobků a 

sluţeb. Tento program zahrnuje další 2 typy značení – environmentální značení typu II a 

environmentální značení typu III. Byla zahájena propagační činnost. [28]  

Obecnou normou pro environmentální značení je ČSN ISO 14020 – 

Environmentální značky a prohlášení – Obecné zásady.  

Dozorovým orgánem nad správností pouţívání ekoznačení je Česká obchodní 

inspekce, která vykonává dozor nad dodrţováním zákazu klamavých obchodních praktik, 

jenţ je stanoven v § 5 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, dále nad tím, 

zda stanovené výrobky nejsou uváděny na trh nebo distribuovány s klamavým nebo 

neoprávněným označením, jak je stanoveno v § 18 a § 19 zákona č. 22/1997 Sb., o 

technických poţadavcích na výrobky.  V určitých případech je dozorovým orgánem také 

Česká zemědělská a potravinářská inspekce. Jedná se o zemědělské, potravinářské, 

kosmetické, modlářské, saponátové a tabákové výrobky. [30] 

3. Druhy environmentálního značení 

 

Existuje několik důvěryhodných typů environmentálního značení za předpokladu 

dodrţení stanovených postupů a metodik. Environmentální značení typu I – tj. Ekologicky 

šetrný výrobek/sluţba, environmentální značení typu II – tj. vlastní environmentální 

tvrzení, environmentální značení typu III – tj. environmentální prohlášení o produktu. Pro 

potravinové výrobky existuje označení Produkt ekologického zemědělství. Obecně lze říci, 

ţe existuje velké mnoţství různých značek, některé další lze povaţovat také za 

důvěryhodné, avšak nejedná se přímo o environmentální značení.  

 

3.1. Environmentální značení typu I 

 

Environmentální značení typu I zvané téţ ecolabelling je nástroj, který je zaloţený 

na označování výrobků a sluţeb, které mají niţší dopad na ţivotní prostředí neţ 
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alternativní výrobky a splňují předem stanovená kritéria v rámci výrobkové kategorie a 

jsou nezávisle ověřeny třetí stranou. Tou je stát, který prostřednictvím agentury Cenia 

uděluje ekoznačku Ekologicky šetrný výrobek/sluţba (obrázek 1 a 2). [1]  

Cenia je česká informační agentura ţivotního prostředí, která funguje jako státní 

příspěvková organizace. Byla zřízena 1. 4. 2005 rozhodnutím ministra ţivotního prostředí. 

Hlavním úkolem této agentury je poskytování informací z oblasti ţivotního prostředí pro 

všechny občany. [26] 

Z environmentálních značek je tato nejţádanější. Jejím garantem je stát, konkrétně 

Ministerstvo ţivotního prostředí. Podmínky udělení značky upravuje norma ČSN 

ISO14024:2000 – Environmentální značky a prohlášení – Environmentální značení typu I 

– Zásady a postupy. Tato norma stanovuje zásady a postupy pro rozvíjení programů 

environmentálního značení typu I, zahrnuje kategorie výrobků a jejich environmentální 

kritéria. Dále stanovuje certifikační postupy pro udělení značky. [5] 

Český program ekoznačení je součástí GEN – Global Ecolabelling Network. GEN 

je nezisková nevládní organizace zaloţena v roce 1994. V této světové síti označování 

ekologicky šetrných výrobků jsou sdruţeny národní i mezinárodní programy z celého 

světa. V současnosti má 26 členů a 2 přidruţené organizace. Ministerstvo ţivotního 

prostředí České republiky, které je zástupcem českého programu ekoznačení je členem 

GEN od roku 2000. Impulsem pro vznik GEN byla snaha soustředit informace o 

jednotlivých programech ekoznačení a sjednocení kritérií pro získání značky. [3]   

Poţádat o tuto ekoznačku můţe vývozce, dovozce nebo obchodník – fyzická nebo 

právnická osoba. Pokud pro daný výrobek existuje směrnice Ministerstva ţivotního 

prostředí, ţadatel poţádá u Agentury pro ekologicky šetrné výrobky o přihlášku na 

uzavření licenční smlouvy. Vyplněnou přihlášku a doklady o splnění kritérií předá ţadatel 

zpět Agentuře a ta nejpozději do měsíce ověří správnost údajů a zpracuje souhrnnou 

zprávu pro ministra ţivotního prostředí. Na základě kladného rozhodnutí ministra uzavře 

Agentura s ţadatelem licenční smlouvu o poskytnutí práva k uţívání ochranné známky 

Ekologicky šetrný výrobek/sluţba. Ve spodní části pouţívaného loga je číselný údaj. První 

dvojčíslí vyjadřuje číslo směrnice, kterou výrobek splňuje, druhé je pořadovým číslem 

výrobku v této směrnici. [6]  
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Účelem zavedení tohoto ekoznačení je vytvořit trh s ekologicky šetrnými výrobky a 

vyuţít působení trţních mechanismů ke sniţování negativních dopadů na ţivotní prostředí. 

Z teoretického hlediska je ekoznačení velmi vhodný nástroj, který působí jako cyklus. Ze 

zkušeností vyplývá, ţe hlavní překáţkou k efektivnímu vytvoření tohoto cyklu je obecný 

nedostatek informací poskytovaný zájmovým skupinám, čímţ dochází k přerušení zpětné 

vazby a trh s ekologicky šetrnými výrobky není efektivně vytvářen. Environmentální 

značení typu I ovlivňuje ty výrobce, pro jejichţ výrobky existují v programu výrobkové 

kategorie. Především se jedná o výrobky spotřebního charakteru, které jsou vyráběny 

velkým počtem výrobců. Nejsou vytvářeny výrobkové kategorie pro potraviny, nápoje a 

léčiva. Pro správnou funkci a efektivitu tohoto značení je důleţitá existence 

environmentálního povědomí veřejnosti, dostatečné informace pro spotřebitele i výrobce, 

dostupnost těchto výrobků v obchodní síti. Stát má moţnost upřednostnit tyto výrobky při 

nákupu pro státní správu. [7] 

Výhodou této environmentální značky je její důvěryhodnost. Přínosem pro podnik 

by měl být zvýšený obrat, zlepšení jeho konkurenceschopnosti. Určitou nevýhodou se jeví 

náklady spojené se získáním značky, které se hned nemusí vrátit ve formě zvýšeného 

obratu. [8] 

Jako problematické vidím pouţití značky Ekologicky šetrný výrobek na obal, ve 

kterém je například potravina. Běţný zákazník můţe jen těţce rozlišit, ţe se jedná pouze o 

označení obalu a na potravinu uvnitř se značka nevztahuje. Jen velmi dobře informovaný 

spotřebitel bude přesně vědět, ţe toto značení se pro potraviny nepouţívá a ţe značka platí 

jen pro obal. Příkladem jsou vejce balená v obalu od firmy Huhtamaki, která vyrábí obaly 

na vajíčka a má oprávnění pouţívat značku Ekologicky šetrný výrobek. [23] 

 

3.1.1. Srovnání cen výrobků 

 

Srovnávám 2 výrobky, které slouţí stejnému účelu. 1 z nich se značkou Ekologicky 

šetrný výrobek, druhý bez ní. Srovnání provedu z hlediska cenového, jelikoţ cena je pro 

mnoho spotřebitelů velmi důleţité kritérium při nákupu. Zajímavý je fakt, ţe ţádný předpis 

nenařizuje uvádět sloţení na prášku na praní.  
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Prací prášek Qalt Excel vyrábí firma Qalt Rakovník s.r.o. Tento koncentrovaný 

prací prostředek získal označení Ekologicky šetrný výrobek ve skupině produktů prací 

prostředky. [16] Na svých stránkách výrobce uvádí: „Vlastnosti výrobku jsou dány 

pouţitím jen biologicky rozloţitelných tenzidů a dalších vhodných komponentů, které 

přispívají k eliminaci neţádoucích vodohospodářských jevů. Je účinný v širokém rozsahu 

teplot.“ Cena s DPH je uvedena od 48 do 52 Kč za kilogram podle velikosti balení. [17] 

Porovnávám s Arielem, který je snadno dostupný v běţné obchodní síti, velmi 

pouţívaný. Cena se liší podle velikosti balení i prodejce. Toto srovnání představuje pouze 

malou ilustraci.  

Srovnávám cenu za vyprání 5 kilogramů prádla (objem 1 pračky) při průměrném 

znečištění a tvrdosti vody (do 14 resp. 16 dH) podle návodu k pouţití obou prášků. 

Výsledná cena za 1 praní u prášku Qalt Excel, který má značku Ekologicky šetrný výrobek 

je výrazně niţší – tvoří 33,3% z ceny Arielu (tabulka 1).  

 

Tabulka 1 – Porovnání cen prášků na praní 

 Qalt Excel Ariel 

průměrná cena za 1 kg v Kč 50 75 

dávkování na 5 kg prádla v kg 0,05 0,1 

cena za 1 dávku v Kč 2,5 7,5 

 

Dále uvádím několik cen WC čističů pro moţnost srovnání s čističem WC Real 

čistič – 750 ml – Ekologicky šetrný výrobek, jehoţ cena je převzata z e-shopu Elex Ots 

s.r.o. (příloha 4). Zajímavé je, ţe na stránce, která tento výrobek nabízí, není výrazné 

upozornění nebo pouţita značka Ekologicky šetrný výrobek, pouze u názvu je zkratka Ešv. 

Spotřebitel nemusí vědět, o co se jedná. Prodejce marketingově nepracuje se značkou. 

Ceny ostatních čističů jsou převzaty z e-shopu Petr Fiala (příloha 4). Celé názvy výrobků: 

WC Bref 100% Power gel, Harpic Max WC čistič, Cillit BANG na toalety, Domestos 

Atlantic fresh, Fox WC, Larrin WC gel čistič. Všechny jsou v objemu 750 ml. Lze říci, ţe 

Ekologicky šetrný výrobek WC Real čistič má cenu srovnatelnou s ostatními výrobky.  
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Tabulka 2 – Srovnání cen WC čističů 

Výrobek Real Bref Harpic 
Max 

Cillit 
BANG 

Domestos Fox Larrin 

Cena 43,90 39,00 39,00 99,00 39,90 15,00 43,00 

 

3.2. Environmentální značení typu II 

 

Jedná se o vlastní environmentální tvrzení, které je definováno jako značka, 

prohlášení nebo obrazec poukazující na environmentální aspekt výrobku, součástky nebo 

obalu. Environmentální aspekt – prvek činnosti, výrobků nebo sluţeb organizace, který 

můţe ovlivňovat ţivotní prostředí. Norma ČSN ISO 14021 – Environmentální značky a 

prohlášení – Vlastní environmentální tvrzení (typ II environmentálního značení) definuje 

toto značení jako „environmentální tvrzení výrobců, dovozců, distributorů, 

maloobchodníků nebo jakékoli další osoby, která by pravděpodobně mohla mít z takového 

tvrzení prospěch, které je vydáno bez certifikace třetí nezávislou stranou“. [8] Na rozdíl od 

předchozího typu není nezávisle ověřeno třetí stranou, vydává ho sám výrobce. Tvrzení 

však musí být veřejně ověřitelné – čili konkrétní podle informací, které zpřístupní 

vyhlašovatel. Jedná se o tzv. ověření druhou stranou. Příkladem vlastního 

environmentálního tvrzení je označení „biologicky degradovatelný“, „recyklovatelný“. [1] 

Forma vlastního environmentálního tvrzení můţe mít různou podobu. Prosté 

výroky, speciální značky či obrazce nebo elektronické a tištěné materiály vyhlašovatele. 

Jedná se o určitý druh reklamy. Vztahuje se na výrobek, součástku nebo obal. Parametry si 

volí vyhlašovatel sám. Podle normy musí být vlastní environmentální tvrzení přesné, 

nezavádějící, doloţené, ověřené, pouţíváno v odpovídajících souvislostech, specifické. 

Nesmí vyvolávat dojem, ţe je výrobek schválen nezávislou organizací, vést k mylnému 

pochopení, být zaloţeno na nepřítomnosti přísad, které s danou kategorií nejsou spojovány. 

Při pouţití značek – značky by měly být jednoduché, odpovídající velikosti, snadno 

odlišitelné, motivy přírodních objektů mohou být pouţívány jen v případě, ţe je zde přímé 

spojení mezi objektem a přínosem. Pro vyjádření obsahu recyklovaného materiálu musí být 

pouţita Möbiova smyčka (obrázek 4). Je-li pouţita bez číselného označení, znamená to, ţe 

označený materiál lze recyklovat. Při pouţití čísla uvnitř nebo vně smyčky udává toto číslo 

procento recyklovaného materiálu obsaţeného v označeném výrobku. [27]  
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Obrázek 4 - Möbiova smyčka 

 

V databázi registrovaných tvrzení, kterou spravuje Cenia, je uveden pouze jeden 

výrobek – degralenová taška s tvrzením 100% biologicky odbouratelný výrobek (obrázek 

5) se značkou. 

 
100 % biologicky odbouratelný výrobek 

 

 

 

  

Obrázek 5 - Registrované tvrzení 

 

Účelem tohoto značení je upoutání pozornosti veřejnosti, zákazníků a spotřebitelů 

zdůrazněním kladných stránek působení produktu na ţivotní prostředí. Tento nástroj 

nevyţaduje vnější součinnost. Jeho pouţití je univerzální, můţe ho pouţít jakýkoliv 

podnik. Je normalizován normou ČSN ISO 14021 – Environmentální značky a prohlášení 

– Vlastní environmentální tvrzení (typ II environmentálního značení). Tato norma přímo 

zakazuje pouţití některých oblíbených termínů – například „bezpečný pro ţivotní 

prostředí“, „přátelský k ţivotnímu prostředí“ – toto jsou velmi obecné formulace. Jiné 

termíny dovoluje uţívat jen za určitých okolností – například „bez-“ (myšleno bez nějaké 

konkrétní škodlivé látky), „degradovatelný“, „kompostovatelný“, „recyklovatelný“. 

Všechny uváděné informace musí být podloţeny zdokumentovaným měřením a 

dokumentace z měření musí být k dispozici k nahlédnutí. [8] 
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Výhodou tohoto typu environmentálního značení je moţnost oslovit širokou 

zájmovou skupinu bez vynaloţení větších nákladů.  

3.2.1. Falešné environmentální značení typu II 

 

Výrobci také pouţívají tvrzení, která nejsou v souladu s výše zmíněnou normou, 

tudíţ jsou falešná. Jedná se vlastně o nepravé, falešné vlastní environmentální tvrzení. Pro 

tuto praxi se vţil název „greenwashing“. Jedná se o marketingovou strategii, která výrobek 

vydává za šetrnější k ţivotnímu prostředí neţ ve skutečnosti je. Podle Oxfordského 

slovníku je greenwashing definován jako „dezinformace šířená organizací za účelem 

prezentovat environmentálně odpovědný veřejný obraz sama sebe“. [11] Kanadská 

organizace Terra Choice provedla v roce 2008 průzkum těchto tvrzení u 2219 výrobků. 

Pouze 2% informací bylo pravdivých, ostatní informace byly falešné, zavádějící nebo 

špatně podané. Při greenwashingu pouţívají výrobci nejčastěji těchto strategií:  

- Zatajený háček (57% zkoumaných výrobků) – firma zdůrazní jeden pozitivní 

aspekt, ale zamlčí jiné aspekty méně příznivé 

- Tvrzení bez důkazu (26% zkoumaných výrobků)  

- Vágní tvrzení (11% zkoumaných výrobků) – například „přírodní“, „citlivý 

k ţivotnímu prostředí“ – příklad je na obrázku 6 – z obalu kakaového 

medového dortu Marlenka, vyrobeno firmou Miko 

- Irelevantní tvrzení (4% výrobků) – například „neobsahuje freony“, které však 

byly zakázány 

- Menší zlo (1% zkoumaných výrobků) – výrobek je šetrnější v rámci 

problematické environmentální kategorie 

- Lhaní 

- Uctívání falešných značek – výrobek budí dojem, ţe jeho kvality byly ověřeny 

nezávislou institucí [9] 
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Obrázek 6 – Falešné environmentální značení 

Otázkou tedy je, jakou šanci nebo moţnost má spotřebitel, aby tato nepravdivá 

tvrzení rozlišil od pravých. Zájem spotřebitelů o výrobky šetrnější k ţivotnímu prostředí 

stoupá, coţ je jistě dobře. Avšak výrobci tuto skutečnost zneuţívají. Jak rozpoznat 

nepoctivá tvrzení?  

Spolehlivým vodítkem jsou ekoznačky, jejichţ důvěryhodnost garantuje třetí strana. 

V různých zemích mají různou podobu. U nás se kromě značky Ekologicky šetrný výrobek 

(odstavec 2.2.) můţeme setkat s ekoznačkou Evropské unie The Flower – Květina 

(odstavec 2.2.), dále například Modrý anděl – Německo, Severská labuť – Skandinávie. 

Existuje veřejně přístupný seznam ekoznačení.  

Dále se spotřebitel můţe přesvědčit pomocí otázek, které jsou zacíleny proti 

greenwashingu: Týká se dané tvrzení jen jednoho nebo úzké skupinky vlivů výrobku na 

ţivotní prostředí? Pomáhá mi tvrzení dostat se k podrobnějším informacím a důkazům? Je 

význam tvrzení ve vztahu k vlivu na ţivotní prostředí a vědeckému poznání jasný a 

srozumitelný sám o sobě? Mohly by tohle o sobě tvrdit všechny ostatní výrobky v této 

kategorii? Je tvrzení pravdivé, i kdyţ si zjistím více údajů? Snaţí se tvrzení u spotřebitele 

vzbudit dojem ekologické šetrnosti výrobků v kategorii, jejíţ prospěšnost pro ţivotní 

prostředí je pochybná? [10] Předpokladem pro pouţití těchto dotazů je však nutně 

informovaný a přemýšlivý spotřebitel.  

 

3.3. Environmentální značení typu III 

 

Jedná se o environmentální prohlášení o produktu – tzv. EPD – environmental 

product declaration - (obrázek 7). Posuzuje vliv výrobku na ţivotní prostředí v celém jeho 

ţivotním cyklu a poskytuje kvantitativní informace. [1] Normy, které řeší EPD jsou: 
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- ČSN ISO 14025 – Environmentální značky a prohlášení – Environmentální 

prohlášení typu III 

- ČSN EN ISO 14040 – Environmentální management – Posuzování ţivotního 

cyklu – Zásady a osnova 

- ČSN EN ISO 14044 – Environmentální management – Posuzování ţivotního 

cyklu – Poţadavky a směrnice  

 

Obrázek 7 - Logo environmentálního prohlášení o produktu 

LCA – (z anglického Life cycle assessment) – posuzování ţivotního cyklu – 

analytická metoda hodnocení environmentálních dopadů výrobků, sluţeb a technologií 

obecně lidských produktů. Zahrnuje environmentální dopady od stadia získávání a výroby 

výchozích materiálů, přes stadium výroby, stadium uţívání aţ po stadium odstranění 

výrobku, opětovného uţití či recyklace v něm pouţitých materiálů. Environmentální 

dopady se tedy posuzují na základě posouzení vlivu materiálových a energetických toků, 

který systém vyměňuje se svým okolím. Tato metoda umoţňuje identifikovat neţádoucí 

přenášení problému z místa na místo. [4] 

Definice EPD: „soubor měřitelných informací o vlivu produktu (výrobku nebo 

sluţby) na ţivotní prostředí v průběhu celého ţivotního cyklu.“ Tyto analýzy se zjišťují 

metodou analýzy ţivotního cyklu. Dokumentace s těmito údaji musí být veřejně přístupná, 

údaje musí být ověřitelné. Cílem tohoto značení je pomoci podnikům srozumitelně a 

důvěryhodně prezentovat své produkty a jejich environmentální vlastnosti. Principy EPD 

jsou objektivita, důvěryhodnost, neutralita, porovnatelnost, otevřenost pro všechny 

produkty a sluţby, otevřenost pro všechny zájemce, zaměření na dopad na ţivotní 

prostředí. [12] 

Ve světě funguje asi 20 podobných programů. V České republice se tento program 

řídí Pravidly národního programu environmentálního značení (publikováno ve Věstníku 

MŢP 8/2007). Tato pravidla jsou kompatibilní s mezinárodním systémem EPD. V České 
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republice je registrováno kolem 10 produktů se značením EPD (některé jsou před 

registrací). [13] 

3.4. Produkt ekologického zemědělství 
 

Za důvěryhodné environmentální značení lze povaţovat i logo Produkt 

ekologického zemědělství (obrázek 8), které uděluje a garantuje Ministerstvo zemědělství 

společně se svazem organických zemědělců PRO-BIO potravinám vyrobeným bez 

chemického ošetření. V průběhu pěstování musí být zemědělské produkty hnojeny pouze 

organickým hnojivem a nesmí být pouţity ţádné pesticidy. Při zpracování produktů se 

nepouţívají konzervanty ani jiné umělé látky (barviva či sladidla).  

            

Obrázek 8 - Logo Produkt ekologického zemědělství 

Toto logo lze pouţít pouze v souladu se zákonem č. 242/2000 Sb., O ekologickém 

zemědělství ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky č. 16/2006 Sb., kterou 

se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství. [14] 

“Jednou z hlavních zásad ekologického zemědělství je udrţování ekologické 

stability ekologických systémů…….V §10 aţ §18 zákona jsou podrobně stanoveny 

poţadavky pro ekologické hospodaření na ekofarmě, zejména formou omezení či zákazu 

pouţívání látek a postupů, které zatěţují, znečišťují nebo zamořují ţivotní prostředí nebo 

zvyšují rizika kontaminace potravního řetězce.“ – citace zákona č. 242/2000 Sb., oddíl 2 – 

Omezení negativních vlivů na ekologické zemědělství.  

Ţádost o registraci ekologického podnikatele pro ekologické zemědělství na 

ekofarmě podává ţadatel Ministerstvu zemědělství – hradí jednorázově správní poplatek 

1000 Kč. Ţádost musí obsahovat potřebné náleţitosti (§6). Podání ţádosti podléhá 

správnímu poplatku podle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích ve znění 

pozdějších předpisů. Ministerstvo zemědělství vydá rozhodnutí o registraci na dobu 

neurčitou. Dozor nad dodrţováním tohoto zákona vykonává Ministerstvo zemědělství. [24] 
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3.5. Jiné značky 
 

Existuje spousta dalších různých značek důvěryhodných i nedůvěryhodných. 

Existuje vládní program Česká kvalita, který vytváří jednotný systém pro zviditelnění 

nezávislých značek kvality, avšak nejedná se environmentální značení. Program 

zdůrazňuje kvalitu výrobků. Jedná se například o značky Czech made, Pečeť jakosti, QZ – 

zaručená kvalita. [15] Velmi výraznou značkou je značka kvality Klasa  - obrázek 9 – 

Národní program podpory potravin.   

Energetický štítek (obrázek 9) je značka, která vypovídá mimo jiné o spotřebě 

energie elektrických spotřebičů pro domácnost. Nepatří mezi environmentální značení, ale 

svým obsahem informuje spotřebitele o environmentálním aspektu pouţívání výrobku. 

Podle platné legislativy musí výrobci nebo autorizovaní dovozci vybavit své výrobky 

energetickým štítkem na viditelném místě. Správnost označení kontroluje Státní 

energetická inspekce ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí. Štítek obsahuje 

energetickou třídu – ta řadí spotřebič do třídy A - G, kde A je nejúspornější varianta. 

S technologickým pokrokem se častěji setkáváme s označením A+, A++. Dále štítek uvádí 

skutečnou spotřebu na 1 cyklus. [20] Je zde uvedena hlučnost, účinnost, ţivotnost výrobku. 

Tyto údaje umoţňují srovnání jednotlivých výrobků a tím spotřebiteli dávají moţnost 

výběru environmentálně šetrnějšího výrobku.  

 

  

 

 

 

Obrázek 9 – Značka kvality potravin 
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Obrázek 10 - Energetický štítek 

 

Lze říci, ţe značek je z hlediska průměrného spotřebitele příliš velké mnoţství, coţ 

sniţuje moţnosti orientace spotřebitele a zvyšuje nároky na jeho informovanost.  

 

3.6. Novinky ze světa ekoznačení 
 

V Belgii dostávají zaměstnanci od března 2009 jako benefit poukázky na 

ekologicky šetrné výrobky tzv. ekošeky. Je to obdoba stravenek a jsou osvobozeny od 

daní. Tato iniciativa zvyšuje kupní sílu zaměstnanců ve specifické oblasti ekologicky 

šetrných výrobků i povědomí spotřebitelů o produktech s ekoznačkou a udrţitelné 

spotřebě.   
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Španělská společnost KH Lloreada, která vyrábí univerzální čisticí prostředky, 

v současné době vyuţívá zeleného marketingu, který dle jejích poznatků získává na síle. 

Před čtyřmi lety se v tamních marketingových průzkumech ukazovalo, ţe španělští 

spotřebitelé vnímají ekologicky šetrné výrobky jako méně účinné. V důsledku toho se 

firma rozhodla značku nepouţívat. Od roku 2007 se zájem spotřebitelů o ekologicky šetrné 

výrobky zvýšil a firma začala umisťovat Květinu na předních stranách obalů. Poté skupina 

odborníků potvrdila, ţe zákazníky těší environmentální informace o výrobcích, a firma 

zařadila reklamní spot na televizní stanice. Tato proměna marketingové strategie reaguje 

na poţadavky spotřebitelů a vede k lepšímu uznávání Květiny jako ekoznačky. [21] Na 

tomto příkladu je názorně vidět, jak firmy reagují na poţadavky spotřebitelů a ţe svůj 

potenciál vyuţívá ekoznačka aţ při správné informovanosti spotřebitelů a mediální 

propagaci. Vytváří tím ţádoucí cyklus mediální kampaně a zvýšeného zájmu spotřebitelů. 

Dále je na tomto příkladu dobře patrné, ţe vybudovat environmentální povědomí u 

spotřebitelů není krátkodobá záleţitost.  

Agentura pro ekologicky šetrné výrobky a sluţby začala spolupracovat se 

Střediskem pro efektivní vyuţívání energie a stala se podporovatelem evropského 

programu GreenLight (obrázek 10). Jedná se o dobrovolnou iniciativu v rámci prevence 

znečišťování ţivotního prostředí. Podněcuje spotřebitele elektrické energie, aby se zavázali 

k instalaci úsporných světelných technologií. Cílem programu je sníţit spotřebu elektrické 

energie v celé Evropě a tím sníţit emise znečišťujících látek a zlepšit kvalitu světelných 

podmínek. Dalším efektem by měla být finanční úspora. [21] 

 

Obrázek 11 - Značka programu GreenLight 
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4. Význam značení 

 

Význam environmentálního značení lze hodnotit především ze dvou hledisek – a to 

z hlediska firmy a z hlediska spotřebitele. Firma hodnotí značení z hlediska ceny, prestiţe a 

odlišení, které tím získá. Naopak spotřebitel preferuje moţnost přispět k ochraně ţivotního 

prostředí. Podrobněji jsem se zabývala okruhem spotřebitelů formou marketingového 

průzkumu.  

 

4.1. Význam značení pro firmy 
 

Zavádění ekoznačení a integrování ekologických hledisek do kaţdodenních činností 

firmy je součástí společenské odpovědnosti firmy. Dokresluje její celkovou image a 

zvyšuje prestiţ.  

Firmy fungující v konkurenčním prostředí potřebují získávat konkurenční výhody. 

Prodávat zboţí označené environmentální značkou můţe představovat konkurenční výhodu 

na trhu, kde se pohybují informovaní spotřebitelé, kteří mají zájem kupovat výrobky šetrné 

k ţivotnímu prostředí a vědí, jak je odlišit. Tuto situaci lze navodit osvětou a mediální 

propagací nejen environmentálních značek, ale i způsobu chování k ţivotnímu prostředí. 

Výrobce se bude snaţit nabídnout zákazníkovi především takovou přidanou hodnotu, o 

kterou má zákazník aktivní zájem. Tento postoj spotřebitelů nelze vygenerovat jednou 

mediální kampaní, ale cílenou osvětou a výchovou, která začíná uţ ve škole. Také 

environmentálně zodpovědní zaměstnavatelé vytvářejí určitý tlak na své zaměstnance 

směřující k environmentálně zodpovědnému chování. Mediální propagace ekoznaček, 

kterou proklamuje Ministerstvo ţivotního prostředí (zmíněno v kapitole 2.3. Národní 

program označování ekologicky šetrných výrobků a sluţeb – Zásady) je uţ jen konečnou 

tečkou za celým procesem. Aktivní a informovaný spotřebitel představuje poptávku, kterou 

se snaţí výrobce uspokojit. Absence takového spotřebitele vytváří začarovaný kruh, kdy 

výrobce nemá motivaci produkovat a nabízet výrobky šetrné k ţivotnímu prostředí, jelikoţ 

to představuje dodatečné náklady, a spotřebitel nemá dostatečnou nabídku a dostupnost 

těchto produktů.  
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Zmapování výrobků s environmentálním značením a biopotravin ukázalo, ţe ve 

velkých obchodních řetězcích lze snadněji nalézt biopotraviny (Produkt ekologického 

zemědělství) neţ výrobky s environmentálním značením. V době provádění průzkumu 

obchodníci neupozorňovali na ţádný produkt s environmentálním značením, ačkoli obě 

tyto značky byly uvedeny na trh ve stejnou dobu. [22] Proč tomu tak je? Zdá se, ţe 

spotřebitelé kladou větší důraz na pozitivní efekt biopotravin pro vlastní zdraví neţ na 

pouhou ochranu ţivotního prostředí a obchodníci samozřejmě tomuto trendu přizpůsobují 

své obchodní strategie.  

Oslovila jsem 6 velkých obchodních řetězců s tímto mailovým dotazem: “ Máte ve 

Vámi prodávaném sortimentu nějaký výrobek se značkou Ekologicky šetrný výrobek?“. 

Mailové adresy jsou uvedeny v příloze 3. Odpovědi: 

- Penny Market – neprodáváme ţádný Ekologicky šetrný výrobek 

- Billa – „…prodáváme Ekologicky šetrné výrobky firmy Ecover – řada výrobků 

drogerie.“ I přes toto tvrzení prodejce se nejedná o Ekologicky šetrné výrobky.  

- Spar – neprodáváme ţádný Ekologicky šetrný výrobek 

- Lidl – ţádná odpověď 

- Tesco - ţádná odpověď 

- Ahold – „Velice děkujeme za Váš email. Informace o ekologické šetrnosti 

výrobků jsou uvedeny na jejich etiketách. A všechny výrobky mají 

bezpečnostní listy. Této problematice se budeme podrobněji věnovat a ještě 

jednou velice děkujeme za Váš podnět.“ Pravděpodobně se jedná o 

nepochopení dotazu nebo neznalost ekoznačky Ekologicky šetrný výrobek.  

Z 6 oslovených obchodních řetězců pouze 1 prodejce (tj. 16,7%) uvedl, ţe 

prodávají Ekologicky šetrné výrobky (Billa), ačkoliv výrobky Ecover nenesou označení 

Ekologicky šetrný výrobek. Lze říci, ţe velké obchodní řetězce nemají velký zájem o 

prodej těchto výrobků.   

Dále jsem zjišťovala, jak výrobci – majitelé značky Ekologicky šetrný výrobek – 

marketingově pracují se získanou značkou, do níţ vloţili své zdroje. Zaměřila jsem se na 

zviditelnění a propagaci ekoznačky na www stránkách. Náhodně jsem vybrala 6 majitelů 

značky Ekologicky šetrný výrobek z databáze Cenia.  
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- ŢDB GROUP a.s., závod VIADRUS, Bohumín (příloha 4) – výrobce topných 

kotlů a solárních systémů – je vlastníkem 10 značek Ekologicky šetrný výrobek 

ve skupině produktů plynové kotle. Při hledání produktů není z prvních stran 

viditelná ţádná nabídka ani upozornění na získané ekoznačení. Aţ na poslední 

konkrétní stránce u daného výrobku je zmíněno, ţe se jedná o ekologicky šetrný 

výrobek spolu se značkou.  

- Meffert ČR spol. s.r.o., Praha 9 (příloha 4) – velkoobchod s produkty stavební 

chemie – je vlastníkem 11 značek Ekologicky šetrný výrobek ve skupině 

produktů nátěrové hmoty ředitelné vodou. Nikde na webových stránkách jsem 

nenašla upozornění, ţe nabízejí výrobky s tímto označením.  

- Vaillant Group Czech s.r.o., Chrášťany (příloha 4) – firma vlastní 5 značek 

Ekologicky šetrný výrobek ve skupině výrobků plynové kotle. Na ţádné 

z úvodních stran není viditelná reklama na výrobky s ekoznačkou. Ta je 

k vidění aţ na konkrétní stránce, která se vztahuje ke konkrétnímu plynovému 

kotli bez dalšího vysvětlení.  

- Missiva spol. s.r.o., Ústí n. Labem (příloha 4) – vývoj a prodej produktů 

kaţdodenní spotřeby přátelských k přírodě. Firma je vlastníkem 8 značek 

Ekologicky šetrný výrobek ze skupiny produktů čistící, mycí a úklidové 

prostředky, prací prostředky a mýdla, prostředky na mytí rukou. Na první 

úvodní straně je přímý odkaz Ekologicky šetrný výrobek a po jeho rozkliknutí 

vidíme informační článek o této problematice, výraznou značku a 8 výrobků 

firmy, které mají tuto značku. Velmi dobře marketingově zpracováno. 

Důvodem je zřejmě i to, ţe na rozdíl od předchozích firem, je tato firma přímo 

zaměřená na výrobu produktů přátelských k přírodě.  

- Barvy a laky Teluria s.r.o., Letovice, výrobce nátěrových hmot (příloha 4). 

Firma vlastní 9 značek Ekologicky šetrný výrobek ze skupiny produktů 

nátěrové hmoty ředitelné vodou, lepidla a tmely ředitelné vodou. Na stránce 

nazvané O nás je zmínka o tom, ţe část produkce firmy nese označení 

Ekologicky šetrný výrobek. Jinak zde není ţádná upoutávka na tyto výrobky ani 

u konkrétních výrobků se tuto skutečnost spotřebitel nedozví.  

- Merida, Hradec Králové, výrobní a obchodní síť prodávající sanitární zařízení a 

hygienické prostředky (příloha 4). Firma vlastní 2 značky Ekologicky šetrný 
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výrobek ze skupiny produktů výrobky z „tissue“ papíru. Na hlavní stránce není 

ţádné upozornění pro spotřebitele, ţe firma produkuje ekologicky šetrné 

výrobky. Aţ na konkrétní stránce, která se týká konkrétního produktu se 

značkou, je malý certifikát o získání značky bez dalšího vysvětlení.  

Z 6 sledovaných firem lze říci, ţe pouze 1 firma (Missiva spol. s.r.o.) vyuţívá 

potenciál získaného ekoznačení marketingově. Další 3 firmy mají na konkrétní stránce u 

daného výrobku zmínku, ţe se jedná o Ekologicky šetrný výrobek, ale nijak více toto 

nevysvětlují ani na tuto skutečnost výrazně neupozorňují. 2 firmy dokonce vůbec na svých 

stránkách nezmiňují skutečnost, ţe získaly ekoznačku. Marketingový potenciál lze vyuţít 

především tím, ţe na výrobek se značkou upozorňují uţ stránky, které obsahují jen celkový 

přehled výrobků, čímţ zvýrazňují odlišnost a výhodu výrobku s ekoznačkou oproti 

ostatním výrobkům bez ekoznačky.  

O zájmu firem o získání ekoznačky Ekologicky šetrný výrobek svědčí také vývoj 

počtu označených výrobků. K 31. 12. 2008 bylo v České republice uzavřeno 205 

licenčních smluv s právem uţívání ekoznačky pro 350 výrobků a sluţeb – viz graf 1. [28] 

Graf 1 – Vývoj počtu licencí 

 

Po počátečním prudkém nárůstu počtu zaznamenává křivka několik skokových 

změn, od roku 2001 se nárůst počtu licencí pohybuje kolem 15%, od roku 2004 se nárůst 
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v procentech pohybuje v jednociferných číslech. Novější data zatím zřejmě nejsou 

dostupná, ale je moţno předpokládat, ţe období ekonomické krize neurychlí tempo nárůstu 

počtu licencí. Přesto lze říci, ţe firmy neztratily zájem investovat do společenské 

odpovědnosti a získávání konkurenceschopnosti tímto způsobem.  

4.2. Význam značení pro spotřebitele 
 

V moderní společnosti, která klade důraz na ochranu ţivotního prostředí a trvale 

udrţitelný rozvoj, by měli ţít uvědomělí občané, pro které představuje čisté ţivotní 

prostředí důleţitou komoditu, za kterou jsou ochotni zaplatit. Je to moţnost pro 

spotřebitele, jak se svou malou částí podílet na velkém koláči ochrany ţivotního prostředí. 

Zároveň má tento ekologicky šetrný výrobek kladný vliv na zdraví spotřebitele. Takto 

uvědomělí spotřebitelé se v naší společnosti jistě vyskytují. Aktivně vyhledávají výrobky 

šetrnější k ţivotnímu prostředí. Environmentální značení má pro informované spotřebitele 

informační význam. Mohou vyhledávat v různých kategoriích výrobků Ekologicky šetrný 

výrobek, mohou preferovat nějakou konkrétní vlastnost, kterou výrobce uvádí ve svém 

vlastním environmentálním tvrzení nebo v environmentálním prohlášení o produktu.  

Provedla jsem průzkum mezi spotřebiteli, kterým jsem chtěla zjistit, jak jsou 

spotřebitelé informováni o existenci environmentálního značení a jakou má pro ně 

významnost. K dotazování jsem vytvořila jednoduchý dotazník (příloha 1). Respondenti 

byli zaměstnanci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje, studenti Obchodní 

akademie Frýdek – Místek a obyvatelé obce Dobrá. Dotazování probíhalo v prosinci 2010 

a lednu 2011. Celkem se zúčastnilo 56 respondentů, z toho 17 muţů a 39 ţen.  

 

Tabulka 3 - Respondenti 

Věk Muži Ženy Celkem 

do 30 5 14 19 

do 50 7 18 25 

51+ 5 7 12 

Celkem 17 39 56 
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Graf 2 – Respondenti podle pohlaví 

 

 

Graf 3 – Respondenti podle věku 

 

 

Z celkového počtu 56 respondentů odpovědělo na dotaz, zda znají nějaký typ 

environmentálního (ekologického) značení, celkem 26 osob ano. Avšak na doplňující dotaz 

- jaký typ značení – uvedly pouze 4 osoby Ekologicky šetrný výrobek, 9 osob značku Bio. 

Ostatní respondenti, ačkoli odpověděli ano, neuvedli ţádný typ environmentálního značení 

nebo uváděli jiné značení neţ environmentální. Proto tuto odpověď uvádím v kolonce 

„Ne“ – viz tabulka 4 a graf 3. Z toho usuzuji, ţe spotřebitelé mají určité povědomí o 

existenci nějakých značek, ale neznají konkrétní značky a jejich významy. Více se 
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zaměřují na nezávadnost potravin, jejichţ konzumace ovlivňuje jejich zdravotní stav neţ 

na ochranu ţivotního prostředí prostřednictvím preference určitých výrobků.  

Tabulka 4 – Znáte nějaký typ environmentálního značení?  

Odpovědi na dotaz Ano Ne 

 13 43 

EŠV Bio  

4 9 

 

Graf 4 – Znáte nějaký typ environmentální značení? 

 

Na dotaz „Kupujete nějaký výrobek s environmentálním značením?“ odpovědělo 

22 respondentů ano, 34 ne. Avšak z 22 kladných odpovědí na doplňující dotaz „jaký“ 

odpověděli pouze 2 respondenti relevantně – uvedli 3 výrobky: prací prášek Excel, WC 

čistič Real, čistící krém Real. 7 respondentů uvedlo potraviny různých druhů s označením 

Bio. Potraviny uvádělo mnoho respondentů, ale bez specifikace Bio. Z dalších odpovědí 

pro ilustraci vybírám: trička, šály, obalový materiál, televizi, dřevěné pelety na topení nebo 

odpověď nevím, jak kdy. Takţe z 56 respondentů byli pouze 2 schopni uvést konkrétní 

výrobek s environmentálním značením, který kupují. Tyto „neznalosti“ rozhodně nekladu 

za vinu respondentům, ale špatné mediální osvětě ze strany státu respektive Ministerstva 

ţivotního prostředí, případně také vlastníkům značek. Zajímavý je také fakt, ţe ze 4 

respondentů, kteří uvedli znalost Ekologicky šetrného výrobku, byly všechny 4 ţeny, z 9 

respondentů, kteří znali označení Produkt ekologického zemědělství, bylo 8 ţen a 1 muţ. 
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Ze 13 respondentů, kteří znali označení Ekologicky šetrný výrobek nebo Bio, jsou 3 ve 

věkové skupině do 30 let, 8 ve skupině 31 – 50 let a pouze 2 ve skupině nad 51 let. Takţe 

věková skupina 31 – 50 let se jeví jako neinformovanější.  

Ze souboru 34 respondentů, kteří odpověděli na dotaz „Kupujete nějaký výrobek 

s environmentálním značením?“ ne, uváděli jako důvody: 9 x nezajímám se o ochranu 

ţivotního prostředí, 12 x tyto výrobky jsou drahé, 2 x tyto výrobky nejsou dostupné 

v běţné obchodní síti, 5 x tyto výrobky jsou neúčinné, 8 x jiné důvody – nejčastěji nevím, 

o co jde – viz graf 4, tabulka 5. (Odpovědí je celkem 36, bylo moţno zaškrtnout i více 

moţností). V grafu lze názorně vidět, ţe respondenti se nejčastěji domnívají, ţe výrobky 

jsou drahé. Avšak toto není tak docela pravda (tabulka 1 a 2). Naproti tomu špatná 

dostupnost výrobků respondentům nevadí, ačkoli v běţné obchodní síti jich je k dispozici 

minimum (kapitola 4.1.). 14% respondentů si myslí, ţe výrobky jsou neúčinné, avšak 

součástí udělení značky Ekologicky šetrný výrobek je i testování jeho účinnosti. Celá 

čtvrtina respondentů se nezajímá o ochranu ţivotního prostředí a toto je problém, který lze 

řešit jen z dlouhodobého hlediska stálou osvětou. Rozloţení důvodů mezi muţe a ţeny 

vykazuje výrazný rozdíl pouze u odpovědi „tyto výrobky jsou drahé“. Všech 12 těchto 

odpovědí pochází od ţen, z muţů si to nemyslí nikdo.  

 

Graf 5 – Důvody proč nekupuji výrobky se značením 
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Tabulka 5 – Důvody proč nekupuji výrobky se značením 

Odpověď 36 

Drahé 12 

Nezajímám se 9 

Neúčinné 5 

Nedostupné 2 

Jiné 8 

5. Ekonomické zhodnocení 

 

Celá problematika ekoznačení má značný ekonomický podtext.  Firma přirozeně 

zvaţuje náklady na získání značky, zákazník náklady na koupi ekologicky šetrných 

výrobků. Hodnotit ekonomický efekt pro firmu je obtíţné. V tomto hodnocení jsem 

vycházela z poplatků na získání značky a z názorů firem.   

 

5.1. Poplatky za získání značky 
 

Základní registrační poplatek za získání značky Ekologicky šetrný výrobek je 

20 000 Kč, Ekologicky šetrná sluţba 10 000 Kč a značka EU 9 000 Kč. Z těchto poplatků 

lze uplatnit řadu slev – například 50% sleva pro mikropodniky, 25% sleva pro malé a 

střední podniky a jiné. Se značkou Ekologicky šetrná sluţba a Ekoznačkou EU je spojeno 

hrazení ročního poplatku. Náklady na zkoušky výrobků a vyhotovení potřebných protokolů 

a dokumentace si hradí ţadatel sám. [18] Pro malé a střední podniky bezesporu není tato 

částka zanedbatelná. Firma, která investuje do získání značky, samozřejmě očekává 

nějakou protihodnotu, kterou by v tomto případě měla být odpovídající mediální reklama. 

Firma můţe značku reklamovat a propagovat i sama, ale právem to očekává od státu, 

jelikoţ přínos této značky tkví především v garanci třetí strany, státu.  

Poplatek za registraci ekologického podnikatele na Ministerstvu zemědělství činí 

1000 korun jednorázově.  
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5.2. Ekonomický efekt pro majitele environmentálního značení 
 

Aby environmentální značení mělo skutečný význam jak pro obchodníka i pro 

spotřebitele, mělo by se odrazit ve zvýšeném zájmu spotřebitelů o konkrétní daný výrobek 

a tím vytvářet ekonomický efekt pro výrobce nebo prodejce. Ale je tomu skutečně tak? 

Tuto skutečnost lze jen velmi těţce posoudit.   

Zaslala jsem tento mailový dotaz 6 výrobcům Ekologicky šetrných výrobků 

(mailové adresy uvádím v příloze 4): „Poté, co jste získali ekoznačku Ekologicky šetrný 

výrobek pro Váš produkt XXX, zaznamenali jste zvýšení prodeje u tohoto výrobku a lze to 

nějak kvantifikovat? Vyplatí se Vám marketingové pouţití této značky vzhledem k 

nákladům, které představuje její získání?“  

Firma Liberty-Top-Tech s.r.o. – čistící detergent Simplegreen – odpovídá: „Náš 

produkt je SIMPLEGREEN a certifikát nezvýšil prodej našeho výrobku.“ 

Firma Everstar. s.r.o. – čistící prostředky Zelený úklid – bez odpovědi 

Firma Zenit s.r.o. – mycí prostředek Lena natur – „…získání značky EŠV proběhlo 

u výrobku Lena natur v roce 1993, kdy byl tento výrobek jediným ekologicky šetrným 

mycím prostředkem na nádobí v ČR i na Slovensku. Návratnost investice byla cca do dvou 

let. V dnešní době je srovnání sloţitější, protoţe trh s obdobnými výrobky se výrazně 

rozšířil a konkurence je výrazně vyšší.“ 

Firma Barvy a Laky Teluria s.r.o. – nátěrové hmoty ředitelné vodou – bez odpovědi 

Firma Meffert ČR spol. s.r.o. – nátěrové hmoty ředitelné vodou – bez odpovědi 

Firma ŢDB GROUP a.s., závod Viadrus – plynové kotle – bez odpovědi 

Bohuţel z 6 oslovených firem odpověděly pouze 2. Zřejmě lze velmi těţce na tento 

dotaz relevantně odpovědět. Lze to vykládat i jako nezájem o danou problematiku.  

5.3. Propagační činnost MŽP  
 

Zpráva Ministerstva ţivotního prostředí z roku 2008 uvádí několik způsobů 

propagace, která je financovaná z poplatků za získání ekoznačky:  
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- Vydávání informačních materiálů 

- Informační stánky na veletrzích a veřejných akcích 

- Články a inzeráty v odborných i populárních časopisech a novinách, výstupy 

v médiích (Komentář – po celou dobu zpracovávání mé bakalářské práce, kdy si 

se zvýšenou pozorností všímám všech marketingových upozornění na 

ekoznačení jsem nezaznamenala ţádný relevantní výstup v médiích.) 

- Vydávání tiskových zpráva pořádání tiskových konferencí 

- Vzdělávací aktivity pro veřejnost 

- Propagace na webových stránkách www.ekoznacka.cz  a další  

Usnesení vlády č. 720/2000 pojednává o podpoře výrobků se značkou Ekologicky 

šetrný výrobek formou přednostního nákupu těchto výrobků především do orgánů státní 

správy. Jaké jsou výsledky v této oblasti v roce 2008? Poměr nákupu výrobků 

s ekoznačkou Ekologicky šetrný výrobek v kategoriích s dostupností těchto výrobků je    

52 % ve všech resortech. Zajímavá jsou čísla z jednotlivých resortů – Kancelář veřejného 

ochránce práv – 2%, Ministerstvo dopravy – 5%, Ministerstvo průmyslu a obchodu – 15%, 

a naopak Česká národní banka – 100%, Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy – 

98%, Ministerstvo zemědělství – 97%, Úřad vlády – 95%, Ministerstvo ţivotního prostředí 

– 43%. [28] 22. 3. 2011 organizovalo MŢP v Praze seminář o této problematice. Všechna 

ministerstva přistoupila na to, ţe budou kupovat ekologicky šetrné výrobky ze skupin 

výrobků přenosné počítače a nábytek.   

5.4. Marketingový mix pro značku Ekologicky šetrný výrobek 
 

Mezi environmentálním značením hraje značka Ekologicky šetrný výrobek prim. Je 

ověřená nezávislou třetí stranou, garantovaná státem. Ministerstvo ţivotního prostředí 

společně s agenturou Cenia v tomto případě vystupují jako zástupci státu. Pokud budeme 

značku Ekologicky šetrný výrobek povaţovat za zboţí, lze pro toto zboţí také navrhnout a 

popsat marketingový mix.  

Product (výrobek) – produktem je v tomto případě samotná značka Ekologicky 

šetrný výrobek. Jedná se o nehmotný statek a měl by být v prvé řadě předmětem zájmu 

státu, jehoţ zájmem je ochrana ţivotního prostředí. Dále by měl být předmětem zájmu 

majitele získané značky.  

http://www.ekoznacka.cz/
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Place (místo, distribuce) – místem distribuce je v tomto případě Cenia, která 

spravuje přidělování značky. Jedná se o přímou cestu bez prostředníků, značka je 

k dispozici v neomezeném mnoţství při splnění daných podmínek. Dalším místem 

distribuce se přirozeně stává prodejní místo daného majitele značky.  

Price (cena) – základní poplatek za získání značky Ekologicky šetrný výrobek je 

20 000 Kč (blíţe viz odstavec 5.1.). Pro zájemce o značku bude cena samozřejmě 

přijatelná jen v takovém případě, kdy se tyto náklady vrátí ve zvýšeném zájmu spotřebitelů 

o daný typ výrobku.  

Promotion (propagace) -  je komunikačním nástrojem, který pomáhá překlenout 

oddělenost výrobce (zde majitele značky) od trhu. Smyslem je informovat o produktu a 

jeho vlastnostech. V našem případě lze vyuţít reklamu umístěnou v médiích a publicitu, 

kterou by měl z velké části zajišťovat stát. Své místo zde jistě má i environmentální 

výchova na základních a středních školách. Dále také výrobce má moţnost marketingově 

pracovat se značkou a vyuţívat tak její přidanou hodnotu. Vzhledem ke všem výše 

uvedeným faktům se domnívám, ţe nedostatečná propagace je hlavním problémem značky 

Ekologicky šetrný výrobek.  

6. Závěr 

 

Environmentální značení výrobků se liší od jiných dobrovolných nástrojů ochrany 

ţivotního prostředí tím, ţe jako svůj hlavní mechanismus účinnosti vyuţívá trţní 

mechanismy – nabídku a poptávku. V tom skrývá svůj velký potenciál, který je vyuţitelný 

pro nejširší okruh veřejnosti. Je to věc, kterou můţeme kaţdý opakovaně přispívat malým 

dílem k ochraně ţivotního prostředí. Význam tohoto ekoznačení, především značky 

Ekologicky šetrný výrobek, spočívá především v tom, ţe důvěryhodnost a kvalitu značky 

garantuje stát prostřednictvím Ministerstva ţivotního prostředí. Tím spotřebitel získává 

určitou záruku, ţe výrobek skutečně splňuje určité předem dané parametry týkající se 

ţivotního prostředí. Myslím si, ţe toto je velmi vhodný mechanismus, který lze vyuţívat 

k tlaku na firmy, aby se chovaly zodpovědně k ţivotnímu prostředí. Avšak nutným 

předpokladem je spotřebitel, který má aktivní zájem přispět svým dílem k nepoškozování 

ţivotního prostředí více neţ je nutné, zná environmentální značení a tedy je schopen odlišit 
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skutečné ekoznačky od falešných a z tohoto důvodu vytváří dlouhodobě určitý tlak na 

výrobce a především prodejce k nabízení výrobků s ekoznačením.  

Výrobce nebo prodejce můţe vyuţít environmentální značení typu I., II. nebo III, 

případně Produkt ekologického zemědělství pro potraviny. Základní přehled a rozdíly 

uvádím v tabulce 6. 

Tabulka 6 – Přehled environmentálních značení 

Značka typ I typ II typ III  produkt ek. zem. 

Název EŠV vlastní 
env.tvrzení 

EPD BIO 

Určeno pro  výrobky, služby výrobky výrobky potraviny 

Garant stát - MŽP - - stát - MZ 

Legislativa ČSN ISO 14024 ČSN ISO 14021 ČSN ISO 14040-
49 

Zák. 242/2000 
Sb. 

Poplatky 20 000 + náklady náklady náklady 1000 

 

Výhodou ekoznačky Ekologicky šetrný výrobek je její důvěryhodnost, kterou 

garantuje stát. Majitelé značky očekávají od státu za vloţenou investici přidanou hodnotu, 

kterou by v tomto případě měla být mediální propagace. Jaká je ochota výrobců a prodejců 

investovat do značky? Ochota firem stále existuje – viz graf 1. Navazujícím problémem na 

ochotu výrobců je ochota prodejců zařazovat své výrobky do prodávaného sortimentu. 

Nedostatečná dostupnost těchto výrobků v obchodní síti následně odrazuje spotřebitele od 

opakovaných nákupů.  

Určitým problémem se jeví mnoţství různých značek pouţívaných pro různé 

výrobky na trhu, coţ stěţuje orientaci spotřebitele. Některá značení jsou důvěryhodná a 

relevantní (Klasa, Czech made, Energetický štítek), ale existuje spousta značení, která jsou 

méně důvěryhodná aţ zavádějící.  

Ačkoli Ministerstvo uvádí spoustu propagačních aktivit ve prospěch ekoznačení, 

skutečností zůstává, ţe celkový mediální obraz ekoznačení mezi spotřebiteli je 

nedostatečný – viz graf 4, graf 5. 

Poplatky za získání značky Ekologicky šetrný výrobek nejsou zanedbatelné a firmy 

za ně právem očekávají odpovídající mediální propagaci. Z několika získaných odpovědí 

od firem lze říci, ţe ekonomický efekt značení pro zvýšení obratu je přinejmenším sporný. 
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Na druhou stranu je také třeba říci, ţe firmy nedostatečně marketingově pracují se získanou 

značkou.  

Přesto si myslím, ţe mechanismus environmentálního značení je vhodný pro široký 

okruh spotřebitelů a má v sobě velký nevyuţitý potenciál.  
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Příloha 1 – Dotazník  

 

Dotazník 

 

1. Jste     

 

2. Je vám        

 

3. Znáte nějaký typ environmentálního (ekologického) značení výrobků v ČR? 

  

       jaký?............................................................................ 

 

4. Kupujete nějaký výrobek s environmentálním značením? 

 

    protoţe:  

       běţné obchodní síti 

      robky jsou drahé 

       

       

    jaký:......................................................................................... 
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Příloha 2 – Dávkování prášku na praní Qalt Excel 
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Příloha 3 – Mailové adresy obchodních řetězců 

info@cz.tesco-europe.com 

info@ahold.cz 

info@spar-cr.cz 

lidl@lidl.cz 

info@billa.cz 

info@penny.cz  
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Příloha 4 – Mailové adresy výrobců a prodejců Ekologicky šetrných výrobků 

info@simplegreen.cz 

info@zenit-caslav.cz 

odbyt@everstar.cz 

prodej@teluria.cz  

meffert@meffert.cz  

info@viadrus.cz  

www.elexots.cz 

www.petrfiala.cz 

www.viadrus.cz 

www.meffert.cz 

www.vaillant.cz 

www.missiva.cz 

www.barvyteluria.cz 

www.merida.cz 
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