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ANOTACE 

V této diplomové práci je proveden a zhodnocen monitoring environmentálního 

značení vybraných kategorií výrobků, kterými jsou čisticí prostředky, mýdla a toaletní 

papíry v letech 2009, 2010 a 2011 ve stanovených lokalitách. První teoretická část je 

věnována systémům značení ve světě, způsobům dělení a charakteristice jednotlivých 

značek. V druhé části se zabývám ekoznačením v ČR, ujasnění pojmů, výhodám 

ekoznačení, Národnímu programu označování ekologicky šetrných výrobků, typům 

ekoznačení, neméně významným podkapitolám o symbolech a informacích uváděných na 

obalech výrobků. V následující praktické části jsou zpracovány v kapitolách historická data 

z průzkumů, vlastní průzkum. Výsledky jsou opatřeny shrnutím a celkovým závěrem. 

Klíčová slova: environmentální značení, životní prostředí, ekologicky šetrný výrobek. 



SUMMARY 

In this thesis is carried out and evaluated monitoring of environmental marking of 

selected product categories, which are cleaning agents, soap and toilet paper in 2009, 

2010 and 2011 at fixed locations. The first theoretical part is devoted to marking 

systems in the world, methods of separation and characterization of individual brands. The 

second part deals with eco-marking in the Czech Republic, clarification of terms, the 

benefits of eco-marking, the National Program of eco- marking, eco-marking types, not 

less important subheading of symbols and information placed on product packaging. The 

following practical parts are processed in the chapters of historical data from exploration, 

self-exploration. Results are provided with a summary and total conclusion. 

 

Keywords: environmental marking, environmental, environmentally friendly product. 
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1 ÚVOD 

Ochrana životního prostředí se začala dostávat do podvědomí celého tržního systému 

v sedmdesátých letech. Vzhledem k tomu, že ochrana životního prostředí patří mezi tzv. 

negativní tržní externality- tzn. že je trh nemůže sám řešit, přichází s řešením a kontrolou 

stát v podobě hospodářské politiky státu, ve které formuluje péči o ŽP a vytváří a 

podporuje vznik účinných nástrojů pro její realizaci.  

Významným nástrojem je označování výrobků nebo -li systémy ekoznačení. Ty nám 

říkají, že výrobky uváděné na trh jsou šetrnější k životnímu prostředí než výrobky 

konkurenční, které tento systém nemají. Zvýšila se také informovanost společnosti o 

problematice ŽP a vlivu na přírodní ekosystémy. Ve vyspělých zemích byli lidé ochotni 

investovat do dražších výrobků, které poškozují ŽP méně než výrobky funkčně 

srovnatelné, avšak znatelně více poškozující ŽP. 

Impulsem pro vznik registrovaného ekoznačení bylo také fakt, že někteří výrobci 

začali využívat rádo by „eko“ značení/tvrzení, aniž by výrobek splňoval kritérium snížení 

negativního vlivu na ŽP nebo jej snížil minimálně bez výraznějších změn. Jednalo se tudíž 

o rozdíly mezi skutečnými a inzerovanými vlastnostmi, které vedly pouze 

k marketingovým tahům vůči zákazníkům. 

Proto bylo cílem této práce zmonitorovat stav v jednotlivých letech u stanovených 

kategorií výrobků z oblasti drogerie a to čisticích prostředků, mýdel a toaletních papírů a 

zaznamenat kolik registrovaných, ale i neregistrovaných environmentálních značení je na 

českém trhu na výrobcích k dostání v běžných sítích prodejen. 
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2 ENVIRONMENTÁLNÍ ZNAČENÍ VE SVĚTĚ 

Tato kapitola obsahuje dělení systémů ekoznačení podle různých hledisek, zavedení  

ekoznačení ve světě a nejčastěji vídané ekoznačky. 

2.1 Dělení systémů ekoznačení podle různých hledisek [1] 

Systémy můžeme dělit podle typu organizace, podle velikosti oblastí, podle časové 

posloupnosti zavedení ve světě atd. 

2.2 Podle typu organizace 

- státní (správa vlády) 

- soukromé (správa jedné nebo více soukromých organizací, osob) 

- smíšené (program vlastní soukromá organizace, ale spravuje ji vláda) 

2.3 Podle velikosti oblastí 

- oblastní (působící v části státu) 

- národní (působící v jednom státě) 

- nadnárodní (působící ve více státech) 

- mezinárodní (působení po celém světě) 

V dnešní době převládají národní programy. Z nadnárodních programů je nejznámější 

skandinávský program- „Bílá labuť“ a systém ekoznačení EU. Globální systémy jsou 

prozatím dva a to, dá se říci, oborově zaměřené. Prvním je program zaměřený na ochranu 

delfínů a druhý na ochranu lesů. 

2.4 Zavedení ve světě 

Následující posloupnost států je z pohledu časového a to dle roku zavedení ekoznačení 

v daném státě. 

2.4.1 Německo 

První certifikační systém státního ekoznačení garantovaný třetí nezávislou stranou vznikl 

v roce 1978 v SRN. Třetí stranou se v Německu rozuměl Spolkový úřad pro ochranu ŽP. 
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Rozšíření programu nemělo dlouhého trvání a o udělení jeho ochranné známky- ekoznačky 

„Modrý anděl“ se začaly zajímat i zahraniční firmy působící na území Německa.  

 

Obrázek 2Ekoznačka Německa- Modrý Anděl [2] 

Značka „Modrý anděl“ je specifická díky své spodní části, do které si výrobce oprávněný 

tuto ekoznačku používat zapíše největší důvod, proč tuto známku obdržel. Např. snížení 

emisí, vyrobeno z odpadů, atd. 

2.4.2 Kanada  

Kanadský národní program označování- Environmental Choice Program= ECP vznikl 

v roce 1988 za účelem podpory udržitelného rozvoje čili zahrnování aspektů ochrany ŽP 

do ekonomického rozhodování. ECP byl vložen i do kanadského zákona o ŽP (Canadian 

Environmental Protection Act), který byl finančně podpořen v roce 1991 částkou 12,5 

milionu dolarů na jeho rozvoj.  

Tři holubice zakončeny ocasy ve tvaru javorových listů mají symbolizovat spolupráci 

obchodu, vlády a spotřebitelů. Ty to tři kategorie jsou podle Kanady důležité v oblasti 

životního prostředí. 

Pod obrázkem je krátké sdělení, které vysvětluje, proč byl výrobek certifikován. Např.: 

Obsahuje více než 50% recyklovaného papíru včetně 10% upotřebeného vlákna. Ochranná 

známka je chráněná zákonem o obchodních známkách.[1] 

2.4.3 Skandinávský systém 

Prvním nadnárodním systémem byl skandinávský státní systém ekoznačení, který vznikl 

v roce 1989. Nadnárodní proto, neboť se na jeho naplňování podílejí Finsko, Island, 

Norsko a Švédsko.  
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Obrázek 3Ekoznačka- Bílá labuť [3] 

Program „Nordic Swan“= Bílá labuť. Nad horní polovinou kruhu je nápis: Skandinávská 

známka (Nordic Environmental Label) psaná vždy v

Pod dolní polovinou kruhu (maximálně ve třech řádcích odpovídajícího formátu textu) se 

č byla známka udělena. Ohodnocený produkt dostává i registra

ě zelené a bíle nebo bíločerně.[1] 

Státní program Japonska ECOMARK byl založen v roce 1989 a vede jej Japonská asociace 

asociaci velmi podporuje, i když se jedná o nevládní.

 

Obrázek 4Ekoznačka Japonska [4] 

 

Program EU je nadnárodní státní systém, který vznikl v roce 1992 na základ

řského společenství. Podnětem založení byla snaha omezit rostoucí 

množství národních systémů ekoznačení a převedení na spolupráci. 
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ělování ekoznačky Společenství. Nařízení aktualizuje a rozši

ustanovení systému ekoznačení EU, zavádí mezi produkty také služby a
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Tabulka 1 Porovnání jednotlivých ekozna

  EKOZNAČKA

 

  
 

The Flower

 

  
 

Nordic 

  Blauer Engel

 

Evropská květina („The Flower“)

s modrými hvězdami nebo 

 

Ekoznačka „The Flower“ 

V současné době je v EU 1152 certifikovaných produkt

ve 21 produktových kategoriích. 

 

Ekoznačku může získat výrobce nebo poskytovatel služby, jehož výrobek lze za

některé z uvedených kategorií 

• pračky 
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ní jednotlivých ekoznaček podle produktových skupin, držitelů

EKOZNAČKA PRODUKT. SKUPINY DRŽITELÉ LICENCE

The Flower 29 1188 

Nordic Swan 66 452 

Blauer Engel 90 1050 

(„The Flower“) může být vytištěna dvoubarevn

zdami nebo černě. 

     

Obrázek 5 Evropská květina [4], [10] 

ka „The Flower“ držiteli usnadňuje export na trhu EU. 

ě je v EU 1152 certifikovaných produktů (z toho 753 dostupných i v 

ve 21 produktových kategoriích. [10] 

ůže získat výrobce nebo poskytovatel služby, jehož výrobek lze za

uvedených kategorií [5]: 

ení vybraných produktů v ČR 

6 

ek podle produktových skupin, držitelů a počtu výrobků [11] 

DRŽITELÉ LICENCE VÝROBKY 

21944 

5744 

11500 

na dvoubarevně- zelená květina 

 

 (z toho 753 dostupných i v ČR) 

že získat výrobce nebo poskytovatel služby, jehož výrobek lze zařadit do 
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• myčky nádobí 

• chladničky a mrazničky 

• prací prostředky 

• mycí prostředky pro myčky 

• mycí prostředky pro ruční mytí nádobí 

• hygienický papír 

• grafický papír (pro tisk, kopírování apod.) 

• textilní výrobky 

• obuv 

• ložní matrace 

• prostředky pro zlepšení kvality půdy 

• barvy a laky pro interiéry 

• osobní počítače, přenosné počítače 

• světelné zdroje 

• víceúčelové čistící prostředky a čistící prostředky pro hygienická zařízení 

• vysavače  

• maziva 

• TV 

• tvrdé podlahové krytiny 

• turistické ubytovací služby 

• kempy 
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Graf 1 Produkty s ekoznačkou EU dostupné v ČR v roce 2011 [10] 

2.4.6 Česká republika 

Označení biopotravin v ČR je velmi snadno rozpoznatelné. Používá se BIO zebra 

s nápisem – Produkt ekologického zemědělství. Základním rysem ekologického 

zemědělství je soulad s přísnou legislativou ČR i EU a kladný vztah ke zvířatům, půdě, 

rostlinám i krajině.[6] 

 

Obrázek 6 Značka biopotravin [7] 

Co se týče označení ostatních výrobků, využívá se ekoznačky s názvem „Ekologicky 

šetrný výrobek“. 

Ekoznačka “Ekologicky šetrný výrobek” nám přináší věrohodnou a srozumitelnou 

informaci o provedeném ekologickém hodnocení výrobku a o jeho vlastnostech, přináší 

Produkty s Ekoznačkou EU dostupné v ČR
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snadnější orientaci v široké škále téměř rovnocenných výrobků, informuje o minimalizaci 

nepříznivých vlivů na ŽP. Dá se říci, že ekoznačka napomáhá jednotlivcům, společnostem 

a organizacím rozhodovat se při výběru zboží takovým způsobem, kterým lze snížit zátěž 

životního prostředí.[1] 

Ekoznačku „Ekologicky šetrný výrobek“ je možno uvádět v zelené nebo černé barvě. Její 

součástí bývá i registrační číslo výrobku. 

              

Obrázek 7 Ekoznačka výrobků v ČR [10]  Obrázek 8 Ekoznačka ČR pro služby [10] 

V kategoriích služeb jsou vybírány ty služby, jejichž dopad na ŽP je značný a zároveň jej 

lze relativně snadno zmírnit. 

 

2.5 Příklady nejčastěji vídaných ekoznaček ostatních zemí 

V případě českého trhu můžeme nejčastěji nalézt na výrobcích ekoznačky Polska, 

Rakouska, Thajska, USA, Německa, bio značkou EU či Slovenska. 

      

Obrázek 9 Polsko [22]   Obrázek 10 Rakousko [4]  Obrázek 11 Thajsko [4] 
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Obrázek 12 USA [4]  Obrázek 13 Rakousko [4]  Obrázek 14 Bio EU [22] 

       

Obrázek 15 Rakousko [22] Obrázek 16 Německo [23]  Obrázek 17 Rakousko [24] 

   

Obrázek 18 Slovensko [26] Obrázek 19 Slovensko [4] 

Množství ekoznaček se v dnešní době velmi rozšířilo, některé země mají i více ekoznaček 

než -li jen jednu a to v rozsahu bio výrobků, ostatních výrobků či nabízených služeb. 
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3 ENVIRONMENTÁLNÍ ZNAČENÍ V ČR (legislativa) 

Tato kapitola je věnována základním pojmům ve sféře environmentálního značení, 

hlavním výhodám, českému programu apod. 

3.1 Pojem ekoznačení 

Nebo také ekolabeling (z angl. eco-labelling)= označování produktů (výrobků a služeb), 

které jsou k životnímu prostředí šetrnější než výrobky alternativní, tzn. produkty, jež jsou 

z funkčního hlediska vzájemně srovnatelné, zaměnitelné. [1] 

Pro upřesnění  ekolabelingovým systémem rozumíme certifikační systém, který je 

hodnocen třetí nezávislou stranou. Nejedná se ani o spotřebitele ani o výrobce. 

3.2 Úkol ekoznačení 

• výběr výrobkových kategorií (skupin) výrobků, u kterých lze snížit dopad na ŽP 

• stanovení požadavků, které musí výrobky splňovat, aby byly oprávněně šetrnější. 

Zveřejnění požadavků.  

• udělování ekoznačky pomocí licenční smlouvy těm výrobkům, které splňují 

požadavky 

• provádění kontrol shody vlastností označených výrobků se stanovenými 

požadavky. 

3.3 Výhody ekoznačení 

Ekoznačení má mnoho výhod jak z pohledu životního prostředí, výrobce, dodavatelů nebo 

státních orgánů. 

3.3.1 Široký rozsah možností jak snižovat negativní vliv na ŽP 

I když ekoznačení zůstává nástrojem vztaženým na výrobek, pomocí metody LCA 

sledujeme nejen vlastnosti hotového výrobku, ale i všechny ostatní fáze životního cyklu, ve 

kterých lze dojít ke snížení dopadů na ŽP. Např. náhrada surovin neobnovitelných za 

obnovitelné, snížení emisí, odpadů, úspora energie, vody nebo zneškodnění výrobků. 

Použitím metody hodnocení životního cyklu lze přitom stanovit nejen negativní důsledky 

jednotlivých etap pro ŽP, ale i určit optimální možnosti pro jejich snížení. [1] 
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3.3.2 Tlak na vývoj produktů šetrných k ŽP 

Platnost požadavků na výrobky je vydávaná jen na omezené období (většinou na 3 roky dle 

směrnic) a tudíž mohou být tyto požadavky stále zpřísňovány a tento fakt může vést 

výrobce k neustálému inovativnímu chování ve zlepšování vlastností produktů. 

3.3.3 Využití informačního potenciálu ekoznačení ke vzdělávání obyvatelstva 

Zveřejňování důvodů výběru označených produktů může informovat spotřebitele o 

škodlivých vlivech látek a procesů na ŽP a tím ovlivňovat jejich výběr čili prospěšnost 

nákupu a užívání ekologicky šetrných výrobků. 

3.3.4 Ovlivnění dodavatelů 

Výrobci, kteří chtějí získat ekoznačku, se poptávají po surovinách, které jsou vyráběny 

šetrným způsobem k ŽP. V zájmu dodavatele je tedy zajímat se o možnost nejšetrnější 

výroby. 

3.3.5 Konkurenceschopnost firem 

Ekoznačky napomáhají firmám zlepšovat image. Preference firem využívajících výrobků 

označených značkou „Ekologicky šetrný výrobek“ pro státní zakázky podle vládního 

usnesení č. 720/2000. 

3.4 Zajímavosti ohledně ekoznačení [5] 

• barvy a laky označené ekoznačkou neobsahují těžké kovy a karcinogenní a toxické 

látky 

• boty označené ekoznačkou EU musí být zabaleny do obalu z recyklovaného 

materiálu 

• pračka s ekoznačkou má až o 50% sníženou spotřebu elektrické energie a až o 40% 

sníženou spotřebu vody 

• prací prostředky a prostředky o myček jsou z velké většiny biodegradovatelné 

• počítače s ekoznačkou spotřebovávají i během modu „stand by“ méně elektrické 

energie 

• vlákno na výrobu ekologicky šetrného papíru do kopírek pochází z udržitelného 

lesního hospodářství 

• matrace a povlečení s ekoznačkou redukují riziko vzniku alergií 
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3.5 FSC= Forest Stewardship Council 

Označení dřeva nebo dřevěných výrobků, které když si spotřebitel zakoupí, podporuje tím 

šetrné hospodaření v lesích a nepodílí se na ničení ohrožených lesů a pralesů. [6] 

Jedná se o 2 certifikační systémy: 

1. Lesní certifikačním systémem se rozumí proces kontroly konkrétního lesa za účelem 

zjištění, zda -li je obhospodařován v souladu se standardem FSC. Jestliže tomu tak je, má 

vlastník lesa právo používat pro dřevo ze svého lesa logo, které na trhu jeho dřevo odliší 

od dřeva nejasného původu. [13] 

 

Obrázek 20 FSC [12] 

2. Certifikace zpracovatelského (spotřebitelského) řetězce zaručuje, že konečný 

výrobek pochází z lesů s certifikátem FSC tzn., že každý zpracovatel ve zpracovatelském 

řetězci od lesa k zákazníkovi musí získat certifikát FSC. To dává zákazníkovi jistotu, že 

kupuje výrobek z šetrně obhospodařovaných lesů. [13] 

Počet druhů výrobků    20 000 

Počet oprávněných firem  13 706 

Značku FSC jsem zaregistrovala ve vlastním průzkumu u toaletních papírů. 

3.6 Fair trade= spravedlivý obchod  

Některé produkty není možné získat ve vlastní oblasti a obracíme se s nákupem na oblasti 

z dovozu, často z tzv. oblastí rozvojových zemí. Zde je důležité zajistit, aby se při jejich 

produkci dodržovaly určité sociální standardy – vyloučila se práce dětí, producenti dostali 

přiměřenou odměnu za práci, omezilo se použití toxických látek atd. To garantuje certifikát 

značky Fair Trade. Mezi potravinové produkty s označením Fair Trade patří především 

kakao, káva, čaj a čokoláda. [14] 
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Obrázek 21 Značka Fair trade [14] 

Ve vlastním průzkumu se ke značce Fair Trade nepřihlíželo. 

3.7 Informace na obalech výrobků 

V ČR se na obalových materiálech výrobků objevují také informace o obalech a to 

z jakého materiálu je výrobek vyroben, dále specifikováno číslem a písmenným kódem a 

jak má spotřebitel po využití výrobku s obalem naložit.  Materiály jsou rozděleny do 

tabulkových kategorií plasty, papír a kombinované materiály.1 

3.7.1 Označení plastů  

Plastové materiály se rozdělují do 6 kategorií. V každé kategorii je uveden způsob jak 

recyklovat a jaké následné použití po recyklaci materiál může mít.  

  

                                                           
1
 Existuje mnoho kategorií rozdělení materiálů, avšak v této diplomové práci jsem vybrala jen ty, které s ní 

souvisí.  
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Tabulka 2 Kategorické rozdělení plastových materiálů [17] 

Materiál 
Písmenný 

kód 
Číselný 

kód 
Jak recyklovat Použití po recyklaci 

Polyethylentereftalát PET 1 

kontejner na plasty 
nebo speciální 
kontejner na PET 
lahve 

fleecové mikiny, výplně 
bund, spacáků, apod. 

Vysokohustotní 
(lineární) polyetylén 

HDPE nebo 
PE-HD 

2 kontejner na plasty Trubky 

Polyvinylchlorid PVC 3 
nebezpečný odpad - 
sběrný dvůr 

plastová okna, plastové 
stavební prvky, chemické 
látky ( chlorovodík,  
uhlovodíky ) 

Nízkohustotní 
(rozvětvený) polyetylén 

LDPE nebo 
PE-LD 

4 kontejner na plasty Trubky 

Polypropylén PP 5 kontejner na plasty sáčky a tašky 

Polystyren PS 6 kontejner na plasty izolace, stavební materiál 

 

3.7.2 Označení papíru 

Materiály z papíru rozdělujeme do 3 skupin a to: vlnitá lepenka, hladká lepenka a papír.  

Tabulka 3 Kategorické rozdělení papírových materiálů [17] 

Materiál 
Písmenný 

kód 
Číselný 

kód 
Jak 

recyklovat 
Použití po recyklaci 

Vlnitá 
lepenka 

PAP  20 
kontejner na 
papír klasický "hnědý" recyklovaný papír 

- obaly, výplně, apod. Hladká 
lepenka 

PAP  21 
kontejner na 
papír 

Papír PAP 22 - 39 
kontejner na 
papír 

toaletní papír, kancelářský papír, 
noviny, a pod... 
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Názorné grafické označení materiálu- tzv. „duté šipky“ nebo také Möbiova smyčka. 

Obrázek bývá uveden s číslem či písmeny. 

 

Obrázek 22 Grafické označení materiálu- papír [15] 

3.7.3 Označení kombinovaných materiálů 

Jelikož kombinované materiály jde jen těžko od sebe oddělit z důvodu nákladnosti, tak se 

jejich recyklace téměř neprovádí. Označení C* - místo hvězdičky se použije kód materiálu, 

který v obalu převažuje. 

Tabulka 4 Kategorické rozdělení kombinovaných materiálů [17] 

Materiál Písmenný kód Číselný kód 

Papír a lepenka/různé kovy C*  80 

Papír a lepenka/plast C*  81 

Papír a lepenka/hliník C*  82 

Papír a lepenka/ocelový pocínovaný plech C* 83 

Papír a lepenka/plast/hliník C*  84 

Papír a lepenka/plast/hliník/ocelový pocínovaný plech C*  85 

Plast/hliník  C* 90 

Plast/ocelový pocínovaný plech C* 91 

Plast/různé kovy  C*  92 

Sklo/plast  C* 95 

Sklo/hliník  C* 96 

Sklo/ocelový pocínovaný plech C* 97 

Sklo/různé kovy  C* 98 
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3.7.4 Anti-littering 

Dalším označením často viditelným na obalech v

označován jako „basketbalista“) na obrázku níže. 

littering je pouze informativní a tak 

 
Z pohledu zákona o obalech v

způsobu nakládání s obalem, protože tuto podmínku Sm

3.7.5 Zelený bod 

Známým symbolem na výrobcích je také „zelený bod“, což se nepovažuje za ekozna

ale se životním prostředím úzce souvisí. 

 

Označení obalu ochrannou známkou „zelený bod“ znamená, že

finanční příspěvek organizaci zajiš

v souladu se Směrnicí ES

3.8 Greenwashing

V případě vlastních environmentálních tvrzení existuje výrazné riziko uvedení klamavých 

tvrzení, tzv. greenwashing.

pramenící ze špatné orientace v požadavcích na deklarování a doložení konkrétních 

environmentálních přínosů
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často viditelným na obalech v obchodech je paná

ován jako „basketbalista“) na obrázku níže. Tento již nepovinný symbol Anti

littering je pouze informativní a tak říkajíc „Neznečišťuj životní prostř

 

Obrázek 23 Panáček- basketbalista [16] 

Z pohledu zákona o obalech v dnešní době již není nutné informovat spot

sobu nakládání s obalem, protože tuto podmínku Směrnice 94/62/EC neobsahuje. 

Známým symbolem na výrobcích je také „zelený bod“, což se nepovažuje za ekozna

ředím úzce souvisí.  

 
Obrázek 24 Zelený bod [18] 

ení obalu ochrannou známkou „zelený bod“ znamená, že za tento obal byl uhrazen 

ěvek organizaci zajišťující zpětný odběr a využití 

ěrnicí ES 94/62. Zpětný odběr v ČR zajišťuje firma EKO

Greenwashing 

 vlastních environmentálních tvrzení existuje výrazné riziko uvedení klamavých 

tvrzení, tzv. greenwashing. Klamavá tvrzení mohou být záměrná, ale i neúmyslná 

pramenící ze špatné orientace v požadavcích na deklarování a doložení konkrétních 

řínosů. Příkladem je mylné uvádění obsahu recyklovaného materiálu, 

ení vybraných produktů v ČR 

17 

obchodech je panáček (také často 

nepovinný symbol Anti-

uj životní prostředí“. 

 již není nutné informovat spotřebitele o 

rnice 94/62/EC neobsahuje. [18] 

Známým symbolem na výrobcích je také „zelený bod“, což se nepovažuje za ekoznačku, 

tento obal byl uhrazen 

využití obalového odpadu 

uje firma EKO-KOM, a. s.  

 vlastních environmentálních tvrzení existuje výrazné riziko uvedení klamavých 

ěrná, ale i neúmyslná 

pramenící ze špatné orientace v požadavcích na deklarování a doložení konkrétních 

ní obsahu recyklovaného materiálu, 
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kdy dochází často k zásadní záměně pojmů. Vyplatí se tudíž svěřit zpracování vlastního 

environmentálního tvrzení odborníkům, popř. si jej nechat ověřit třetí nezávislou stranou. 

[8] 

3.9 Národní program označování ekologicky šetrných výrobků 

V ČR se zabývá ekoznačením Národní program označování ekologicky šetrných výrobků, 

který existuje od roku 1994.  Vlastníkem ochranné známky je CENIA (Česká informační 

agentura životního prostředí). Garantem Programu je Ministerstvo životního prostředí. 

Ministr ŽP schvaluje a podepisuje směrnice, uděluje právo na užívání ochranné známky 

konkrétnímu výrobku a vyjadřuje se ke všem příslušným otázkám rozvoje týkajících se 

tohoto Programu. [1] 

Odborným a poradním orgánem ministra ŽP je Rada pro ekologicky šetrné výrobky, která 

se skládá z odborných členů vícesložkových směrů a to ochrany životního prostředí, 

zástupců výrobců i spotřebitelů, představitelů vědecké a výzkumné sféry a státní správy. 

[1] 

V současnosti je 190 platných licencí pro používání ekoznačky u přibližně 400 produktů ve 

30 produktových kategoriích. [10] 
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Graf 2 Počty udělených ekoznaček EŠV/S podle produktových skupin v roce 2011 [10] 

Jsou-li ekologicky šetrné výrobky snadno k dostání a jdou-li na odbyt, vyplatí se investovat 

do jejich zlepšování. 

3.9.1 Agentura pro ekologicky šetrné výrobky 

Jedná se o ekologický a výkonný orgán Programu. 

Úkoly Agentury [5]: 

• přijímání návrhů na udělení ekoznačky- „Ekologicky šetrný výrobek“ a „The 

Flower“ a jejich předložení Radě 

• příprava a zpracování technické zprávy a návrhy směrnic 

• poskytování přihlášek a příslušné směrnice žadatelům o ekoznačku 

• registrace a zpracování přihlášek 

• uzavírání licenčních smluv 

• výběr poplatků 

• vedení evidence expertů a odborných pracovišť 

Počty udělených ekoznaček EŠV/S podle produktových skupin
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• vedení evidence autorizovaných a akreditovaných laboratoří a zkušeben 

• poskytování informací veřejnosti 

3.9.2 Získání ekoznačky [5] 

Ekoznačku lze udělit výrobku, který splňuje zásady Programu a který lze zařadit do 

výrobkové kategorie, ve kterých dochází často k velkým rozdílům v rámci působení na ŽP. 

Nové kategorie jsou stanovovány podle zájmu výrobce získat ekoznačku pro výrobek, pro 

který směrnice prozatím neexistuje a podle situace u zahraničních programů. V nové 

směrnici musí být výrobek v souladu s předpisy i s požadavky jak technickými, 

ekologickými i užitnými. 

 Dále žadatel vyplní přihlášku a přiloží příslušné dokumenty, na základě které se vydá 

licenční smlouva. Časová náročnost posouzení je přibližně 30 dní. Poté žadatel zaplatí 

poplatek 20 000 Kč.   

Tento systém je velice úspěšný a to z mnoha důvodů. Prvním je ten, že dobře obstál při 

všech etapách hodnocení ČR v souvislosti s jejím vstupem do EU. Druhým a také 

významným, že dokázal přenést zájem na stranu dodavatelů, spotřebitelů a výrobců.  

Například v roce 2002 bylo zaregistrováno 55 firem a přihlášeno 276 výrobků [1] 

Podpory rozvoje prodeje a užívání ekologicky šetrných výrobků se týká i nové usnesení 

vlády ČR č. 720/2000 z 19. 7. 2000. [1] 

Tento program byl zpracován s myšlenkou harmonizace se zahraničními standardy, za 

účelem možnosti exportu našich výrobků do jiných zemí. 

3.9.3 Zásady společné i pro další světové systémy ekoznačení [5] 

• zásada dostupnosti- orientace na výrobky spotřebního charakteru- cílem je široká 

škála ekologicky šetrných výrobků každodenně používaných 

• zásada vyloučení výrobků, pro které platí specifické předpisy- např. potraviny, 

nápoje, léky, střelné zbraně atp. 

• zásada šetrnosti a pozitivnosti ke všem složkám ŽP- ekoznačku nezíská produkt, při 

jehož výrobě (získávání surovin, užívání či likvidaci) by byla zatížena jedna složka 

ŽP na úkor jiné 
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• zásada dobrovolnosti 

• zásada srozumitelnosti- požadavky pro udělení ekoznačky a způsoby jejich 

kontroly musí být jasné všem stranám 

• zásada věrohodnosti- řízení Programu musí být nestranné a založené na vědeckém 

základě 

• zásada finálnosti výrobku- ekoznačka je udělována výrobku jako celku 

• zásada otevřenosti- žadatelem o ekoznačku může být jakákoliv firma (výrobce, 

dovozce) 

• zásada aplikace metody LCA (life cycle assessment) 

• zásada časového omezení- ekoznačka se propůjčuje na tři roky, což odpovídá 

platnosti uvedených směrnic 

• zásada kontroly- sledování stanovených požadavků zabraňuje zneužívání ochranné 

známky 

• zásada mezinárodní harmonizace (viz tabulka níže) 
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3.9.4 Porovnání českého národního programu s významnými zahraničními 

programy 

Z porovnání vychází, že v českém programu jsou všechny důležité a potřebné zásady, je 

tedy dobře zpracován vůči jiným zemím. 

Tabulka 5 Porovnání českého národního programu s významnými zahraničními programy [1] 

CHARAKTERISTICKÉ RYSY 
SYSTÉMY 

N K No J ES ČR 

Rok vzniku 78 88 89 89 92 94 

Typ systému státní  x x x x x X 

  národní x x x X 

  nadnárodní x x 

Zaměřen hlavně na spotř. Zboží ne x x 

Vylučuje potraviny x x 

  nápoje, léky x x 

Dobrovolná účast x x x x x X 

Otevřený x x x x X 

Hodnocení pozitivní x x x x x X 

Hodnocení celého životního cyklu x x x ne x X 

Od roku 91 94 94 

Založený na samofinancování x ne x x x Ne 

Časově omezená platnost ne 

udělení známky- roky 3 ne 3 2 2 3 

x - souhlas uvedený v předpisech 

ne- nesouhlas, prázdné políčko znamená nedostatek dat 

Číslo uvedené u LCA je datum, kdy systém začal LCA do svých analýz zařazovat.  

 

3.10 Systém ekoznačení v mezinárodních souvislostech 

Význam ekoznačení se zvýšil díky zařazení do mezinárodních norem ISO 14000. Zkratka 

ISO neboli International Standard Organization v překladu Mezinárodní organizace pro 

normalizaci je technická, nevládní organizace zahrnující národní úřady pro normalizaci ze 

118 zemí. V rozvinutých zemích jsou členy uznávané soukromé organizace, v rozvojových 

zemích agentury nebo ministerstva.  
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Výsledkem práce ISO jsou mezinárodní dohody publikované jak International Standards 

(mezinárodní smlouvy). Všechny tyto dohody jsou dobrovolné a vypracované na základě 

konsensu. ISO již publikovalo 400 norem týkajících se převážně testování a měření 

znečištění ovzduší, vody a půdy. [1] 

Přehled norem týkajících se ekoznačení: [8] 

ČSN ISO 14020 Environmentální značky a prohlášení- Obecné závazky 

3.10.1 I. typ  

environmentální značení a prohlášení vychází z ČSN ISO 14024 

Národní systém ekoznačení - např. "Ekologicky šetrný výrobek"  

Striktně určená pravidla pro jednotlivé produktové řady 

3.10.2 II.  typ 

environmentální značení a prohlášení vychází z ČSN ISO 14021 

Vlastní environmentální tvrzení, které může výrobce deklarovat sám 

Příklady: [8] 

• Kompostovatelný / recyklovatelný 

• Obsahující recyklovatelný materiál 

• Snížená spotřeba energie / vody 

• Snížené užití zdrojů 

• Opakovaně použitelný / naplnitelný 

• Snížené množství odpadu 

• Snížené množství těkavých organických látek 
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3.10.3 III. typ  

environmentální 

Dokument shrnující environmentální aspekty ve všech fázích životního cykl

výrobku či služby (metoda LCA)

Obrázek 26 Přehled vztahů základních typ
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4 HISTORIE SLEDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO ZNAČENÍ 

V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI 

Sledování environmentálního značení v Moravskoslezském kraji je prováděno již po dobu 

3 let, tzn. v letech 2009, 2010 a 2011. Průzkumy ekoznačení probíhaly ve zvolených 

kombinacích sítí prodejen Albert, Globus, Interspar, Kaufland, Lidl, Penny a Tesco. Tyto 

obchody byly vybírány i podle velikosti plochy prodejny s rozdělením na hypermarkety, 

supermarkety, megamarkety a diskontní prodejny.2     

Množství a lokalita obchodů byly vybírány podle blízkosti bydliště studentů, dostupnosti 

MHD a počtu studentů v ročníku. Průměrně byly monitorovány 2 prodejny v jedné 

obchodní síti. 

Průzkum byl prováděn metodou dotazníkového šetření studenty VŠB-TU Ostrava, 

hornicko-geologické fakulty, oboru Environmentální management. Délka průzkumu 

v jednotlivých letech trval vždy jeden semestr, zimní.  

Hlavními skupinami výrobků sledovanými v dotazníkovém šetření byly čisticí prostředky 

(do kuchyně, na nábytek, na podlahu) rozdělené na dvě kategorie: tuhé a tekuté, druhou 

skupinou byly mýdla, které byly také rozděleny na tuhé a tekuté a třetí skupinou byly 

toaletní papíry. U zmíněných skupin se zaznamenávaly environmentální značení a to 

jakákoliv, tzn. správná i nesprávná, neregistrovaná. 

V roce 2009 a 2010 se sledoval také výskyt ekoznačení u igelitových tašek, avšak v roce 

2011 bylo od tašek upuštěno.  

  

                                                           
2
 Hypermarket: 9 000- 20 000 m2 (Tesco, Interspar, Globus) 

  Supermarket: 800- 1 500 m2 (Albert, Billa) 
  Megamarket: 2 500 m2 (Kaufland) 
  Diskontní prodejny: 500- 800 m2 (Lidl, Penny) 
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4.1 Výsledky průzkumu 2009

Výsledky průzkum obsahují 

Graf 
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Výskyt správně označených 

prodejen GLOBUS, studenti monitorovali výrobek Lena, který zaznamenali v
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kuchyní. Umístěn byl v
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papíru šetrnějšího k ŽP. Cílem je ukázat, že ekologické chování je často velmi snadné a nic 

nestojí. 

Firma Harmony vyrábí 12 druhů toaletního papíru s tímto označením. [20] Jen je škoda, že 

jejich motivační kampaň nespadá to registrovaných ekoznaček. 

Tabulka 6 Počty výrobků v jednotlivých sítích prodejen- rok 2009 

VÝROBEK 

ALBERT GLOBUS INTERSPAR KAUFLAND LIDL PENNY TESCO 

O
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et
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rl

o
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O
st
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va

 

počet druhů mýdla  

16,0 17,0 19,0 15,5 14,0 12,0 21,0 (tekuté/tuhé) 

počet čisticích prostředků  

15,0 14,0 30,0 17,0 11,0 7,5 17,0 (tekuté/tuhé) 

počet druhů  

6,0 5,0 8,0 8,5 3,0 3,5 10,0 toaletního papíru 

počet druhů mýdel 
správně/nesprávně env. Ozn. 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

správně označené čisticí 
prostředky 0 1 0 1 0 0 3 

neregistrované VET u 
toaletního papíru 1 1 1 0 0 0 0 

 

Metoda výpočtů pro jednotlivé prodejny, které byly hodnoceny ve více městech, byla 

prováděna průměrem získaných hodnot z dotazníků. 

4.1.1 Shrnutí- rok 2009 

Celkový počet sledovaných druhů výrobků v tomto roce nebyl příliš vysoký oproti 

nadcházejícím létům 2010 a 2011. Hodnoty se pohybovaly do 30 druhů výrobků. 

Důvodem nízkého množství nabízených druhů může být i Ekonomická recese, která 

probíhala v ČR od roku 2008. Trh reagoval na sníženou poptávku. „Lidé v tomto roce 

začali šetřit a obchodníci pocítili pokles tržeb o 6,3%“, uvedl Miroslav Křížek (zastupitel 

pro Prahu13) na svých webových stránkách. Největší pokles tržeb byl zaznamenán právě u 

prodejců potravin, drogerie a průmyslu zvláště automobilového. 
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Tabulka uvedená níže obsahuje
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Graf 6 Preference nákupů s označením EŠV a BIO 

obsahuje číselné zobrazení procentuálních hodnot v

Tabulka 7 Preference nákupů v číslech 

kupuji výrobky s environmentálním značením (EŠV) 

kupuji výrobky s označením bio 

nekupuji výrobky s označením bio nebo EŠV 

ůzkumu byly spočteny jako průměrné.  
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(EŠV)

kupuji výrobky s označením bio

nekupuji výrobky s označením 
bio nebo EŠV

ení vybraných produktů v ČR 

29 

orce Eko se značkou EŠV. 

hlavní marketingový prostor. Toaletní 

 

itelů nenakupují výrobky 

 nakupuje výrobky s označením 

 

íselné zobrazení procentuálních hodnot v grafu. 

3,6 

14,6 

77 

Preference nákupů s označením EŠV a BIO

kupuji výrobky s 
environmentálním značením 

kupuji výrobky s označením bio

nekupuji výrobky s označením 
bio nebo EŠV



Bc. Dominika Sroková: Monitoring environm. zna
 

2012 
 

Graf 7 Srovnání výrobků
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Srovnání výrobků: mýdla (celkem), čisticí prostředky bez značení a toaletní papír bez VET

jší výskyt výrobků z našich kategorií byl v prodejní síti GLOBUS. Výskyt 

 více než o polovinu menší byl dále zaznamenán v síti KAUFLAND.

estože trh nabízí výrobky šetrné k životnímu prostředí ve všech sledovaných kategoriích 

boží), správně environmentálně označené výrobky byly nalezeny pouze v 

čisticí prostředky. 

Graf 8 Srovnání čisticích prostředků 

Počty druhů výrobků-2010
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(tekuté/tuhé)

čistící prostředky bez 
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čist.pr. mající značku, 
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čistící prostředky mající 
registrovanou značku
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Čisticí prostředky mající registrovanou značku v prodejnách GLOBUS a TESCO: 

• Claro- 54 Kč, umístění mezi běžnými prostředky na nádobí, ekoznačka pro EU 

• Claro- lesk do myčky: 99,90 Kč a sůl do myčky + tablety, 179 Kč,   umístění mezi 

běžnými prostředky na nádobí, ekoznačka pro EU 

• Lena natur- prostředek na mytí nádobí, 25Kč., ekoznačka EŠV   

• Lena – koncentrovaný prostředek na nádobí, 22 Kč, ekoznačka EŠV 

Z celkového počtu nabízených čisticích prostředků se jednalo průměrně o 5–6 % u třech 

obchodních řetězců, které měly v nabídce převážně jeden druh správně environmentálně 

označeného výrobku. 

Čisticí prostředky mající ekoznačku, která není registrovaná v ČR- v síti prodejen 

GLOBUS a KAUFLAND: 

• Výrobky značky ECOVER, které uvádí, že neobsahují fosfáty ani chlór a ani jiné 

další chemické látky, které se používají v klasických čisticích prostředcích, ale 

nejsou označeny registrovaným ekoznačením, umístění mezi běžnými prostředky 

na nádobí. 

• Green force saponát na nádobí: 54,90 Kč, Green force, tablety do myčky, 189 Kč, 

umístění mezi běžnými prostředky na nádobí. 

• Sanytol – 84,90 Kč, je veden jako ekologicky šetrný výrobek ale nemá označení 

pouze značení Eukalyptu, umístění mezi běžnými prostředky na nádobí. 
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U toaletního papíru bylo zjišt

typu (vlastní environmentální tvrzení) 

papíru“ – v tomto případě

se může zakládat na pravd
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• V GLOBUSU a v

• V prodejnách ALBERT, GLOBUS, 
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Graf 9 Neregistrované VET u toaletního papíru 

oaletního papíru bylo zjištěno, že se nejčastěji vyskytuje environmentální zna

(vlastní environmentální tvrzení) – „100 % recyklovatelný“ nebo „z recyklovaného 

řípadě se nemusí jednat o nepravdivé informace, tento zp

že zakládat na pravdě, není však registrován u CENIA (a tudíž 

GLOBUSU a v KAUFLANDU byl nalezen Eko – Tento s cenou

prodejnách ALBERT, GLOBUS, KAUFLAND i TESCO byl zjišt

rmony: Úsměv pro strom (recyklovaný papír) s cenou podle balení 28,90 

ůj toaletní papír Globus toalet papír: 100% recyklovaný papír za

trované ekoznačky. 

eregistrované VET u toaletního 
papíru- rok 2010

neregistrované VET u 
toaletního papíru
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epravdivé informace, tento způsob značení 
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s cenou 54,90Kč. 

KAUFLAND i TESCO byl zjištěn toaletní 

cenou podle balení 28,90 

t papír: 100% recyklovaný papír za 8,90 Kč 

eregistrované VET u toaletního 

neregistrované VET u 
toaletního papíru
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Tabulka 8 Počty výrobků v jednotlivých sítích prodejen 

VÝROBEK 

ALBERT GLOBUS KAUFLAND LIDL TESCO 

O
st

ra
va

  

O
st

ra
va

  

O
p

av
a 

O
st

ra
va

 

Č
es

ký
 T

ěš
ín

 

H
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o

v-
P

o
d

le
sí

  

O
st

ra
va

 

O
lo

m
o

u
c 

Tř
in

ec
 

Č
es

ký
 T

ěš
ín

  

počet druhů mýdla (tekuté/tuhé) 14,5 223 99 2 17 

počet druhů mýdel správně/nesprávně env. označen 0 0 0 0 0 

počet druhů čisticích prostředků bez 
environmentálního značení 6 81 74 5 14 

Počet druhů čist.pr. mající značku, která není 
registrovaná v ČR 0 25 1 0 0 

počet čisticích prostředků mající registrovanou značku 0 4 0 0 3 

neregistrované VET u toaletního papíru 1 5 2 0 1 

toaletní papír bez VET 6 5 7 4 4 

 

Metodika výpočtů byla shodná s výpočtem v roce 2009. 

4.2.1 Shrnutí- rok 2010 

V tomto roce byl znatelný nárůst výrobků, především v kategorii mýdel, kde počet 

přesahoval hodnotu 200. Správně označené výrobky byly však zjištěny jen u čisticích 

prostředků u výrobků Claro (lesk do myčky), Lena (koncentrovaný prostředek na nádobí), 

Lena Natur. Neregistrované značení bylo zaznamenáno u výrobků kategorie čisticích 

prostředků značek Green Force, Ecover a Sanytol. Situace u toaletních papírů byla 

obdobná jako u roku 2009, jen Globus začal s prodejem vlastního toaletního papíru 

z recyklovaného materiálu. 

Jako u předchozího roku 2009 se jednalo o umístění mimo hlavní střední linii prodejních 

regálů. Bylo také zjištěno, že 81% spotřebitelů nenakupuje výrobky s ekoznačkou EŠV 

nebo BIO, 15% dotázaných nakupuje výrobky s označením BIO a jen 4% spotřebitelů 

výrobky s ekoznačkou EŠV nakupuje. 
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4.3 Srovnání výsledk
Pro zjištění nárůstu či poklesu uvádím srovnání výsledk

K markantnímu nárůstu

KAUFLAND jak v kategorii mýdel, tak 
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Srovnání výsledků 2009 a 2010 
ů či poklesu uvádím srovnání výsledků roku 2009 a 2010.

Graf 10 Srovnání mýdel 

ůstu výrobků došlo v roce 2010 u sítí prodejen GLOBUS a 

kategorii mýdel, tak čisticích prostředků. 

Graf 11 Srovnání v letech 2009 a 2010 

Srovnání druhů mýdel

počet druhů mýdla 
(tekuté/tuhé)

počet druhů mýdel 
správně/nesprávně env. 
označen
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čistící 
prostředky 
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značku
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registrovaná v 
ČR
čistící 
prostředky bez 
environmentáln
ího značení
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Mnoho čisticích prostředk

několik. Z hlavních lze považovat finan

se promítá do prodejní ceny, která je vesm

Další důvodem je čisticí schopnost, která bývá nižší u výrobk

Avšak i tyto důvody jsou již u n

se podařilo spojit účinnost s

Graf 

Dá se říci, že situace v 

došlo k nárůstu celkového množství toaletního papíru.

U diskontních prodejen jako je Lidl nebo Penny nebyla zjišt

svému sortimentu disponují 

dostupné všem sociálním skupinám, bez ohledu na životní prost

zaregistrovány ani výrobky bio.

 

4.4 Výsledky průzkumu 2011
Dotazníkové šetření probíhalo v

letech, avšak ve více lokalit

v tomto ročníku. 
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isticích prostředků je bez environmentálního značení. Dů

hlavních lze považovat finanční náročnost při výrobě šetrného výrobku k

ceny, která je vesměs vyšší než u výrobků, které ekozna

čisticí schopnost, která bývá nižší u výrobků s ekozna

ůvody jsou již u některých výrobců minulostí. Ekologickému výrobci Frosch 

nost s přijatelnou cenou. 

Graf 12 Srovnání v letech 2009 a 2010 u toaletních papírů

 roce 2009 a v roce 2010 byla obdobná. Jen v

stu celkového množství toaletního papíru. 

diskontních prodejen jako je Lidl nebo Penny nebyla zjištěna žádná ekozna

disponují převážně výrobky v nižších cenových relacích, které jsou 

dostupné všem sociálním skupinám, bez ohledu na životní prost

vány ani výrobky bio. 

ůzkumu 2011 
ření probíhalo v roce 2011 ve stejných sítích prodejen jako v

lokalitách. Důvodem rozšířeného množství byl v

Srovnání u toaletních papírů

neregistrované VET u toaletního 
papíru

toaletní papír bez VET
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čení. Důvodů může být hned 

ě šetrného výrobku k ŽP, ta 

ů, které ekoznačku nemají. 

ekoznačkou.  

 minulostí. Ekologickému výrobci Frosch 

 

letech 2009 a 2010 u toaletních papírů 

roce 2010 byla obdobná. Jen v síti prodejen Tesco 

ěna žádná ekoznačení. Díky 

nižších cenových relacích, které jsou 

dostupné všem sociálním skupinám, bez ohledu na životní prostředí. Nebyly zde 

ve stejných sítích prodejen jako v předešlých 

eného množství byl větší počet studentů 

neregistrované VET u toaletního 

toaletní papír bez VET
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Lokality byly následující: 

Tabulka 9 Sítě prodejen 

KAUFLAND Bohumín 

  Nový Jičín 
  Ostrava-N.Karolina 

ALBERT Bohumín 

  Ostrava-centrum 

  Ostrava-Přívoz 

  Ostrava-Dubina 
  Ostrava-Poruba 

PENNY Odry 

  Ostrava-centrum 

  Ostrava-Přívoz 
  Ostrava 

TESCO Ostrava-Futurum 

  Ostrava-Třebovice 

  Ostrava (expres) 
  Ostrava (expres) 

LIDL Ostrava 

  Ostrava 

  Ostrava 

  Ostrava- Zábřeh 

INTERSPAR Ostrava-Poruba 

BILLA Ostrava 

GLOBUS Ostrava 
  Opava 

  

Celkem bylo ve sledování 24 prodejen. 
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Graf 
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Graf 13 Počet druhů výrobků v jednotlivých kategoriích

čtu druhů výrobků byl v prodejnách GLOBUS. 

Graf 14 Srovnání čisticích prostředků 

č čisticí prostředky v TESCU byly značky Real Crem

GLOBUSU byly výrobky pestřejšího rozsahu:  

ní rakouská značka  

Počet druhů výrobků- rok 2011

počet druhů mýdla 
(tekuté/tuhé)

počet čistíc.prostředků 
(tekuté/tuhé)

počet druhů toaletního 
papíru

Čisticí prostředky- rok 2011

správně označené čistící 
prostředky

nesprávně označené 
čisticí prostředky 
(neregistrované)
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1x Evropská  květina – u výrobku Claro vše v 1

1x EŠV – EXCEL prací prášek

U neregistrovaných znač
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u výrobku Claro vše v 1 

EXCEL prací prášek 

U neregistrovaných značení nebo tvrzení se jednalo o mnoho ekologických 

t ekologicky, avšak bez certifikovaného dokladu. Jednalo se

Ecover, Green Force, Clean production, Suistainable cleani

ekologicky odbouratelný – Alex ph neutral, bez registrovaného ekozna

= je celoevropská kampaň propagující udržitelnou spot

ň nabádá spotřebitele, jak správně prát prádlo, aby nedocházelo ke 

nému plýtvání vodou. Výrobky s tímto nápisem nemají ekoznač

ě environmentálně označené výrobky byly umístě

 ve velké výšce, nebo ve spodních policích). Na žádný ze správn

ě provádění průzkumu, upozorněno. 

Graf 15 Neregistrované VET u toaletního papíru 

ě označené toaletní papíry patřil mnohokrát zmi

ěv pro strom, v úrovni očí, cena od 34,50- 87,90 Kč

GLOBUSU byl také Tento EKO, který byl umístěn mimo úrove

Neregistrované VET u toaletního 
papíru- rok 2011

neregistrované VET u 
toaletního papíru
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t ekologicky, avšak bez certifikovaného dokladu. Jednalo se o již zmíněné 

Suistainable cleaning, Our home 

bez registrovaného ekoznačení. 

agující udržitelnou spotřebu v oblasti 

 prát prádlo, aby nedocházelo ke 

tímto nápisem nemají ekoznačku. 

ené výrobky byly umístěny mimo úroveň očí 

 ve velké výšce, nebo ve spodních policích). Na žádný ze správně označených 

 

il mnohokrát zmiňovaný Harmony- 

87,90 Kč podle počtu kusů 

ěn mimo úroveň očí. 

Neregistrované VET u toaletního 

neregistrované VET u 
toaletního papíru
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Tabulka 10 Počty druhů výrobků v jednotlivých sítích prodejen 
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KAUFLAND 94,3 73,7 41,0 0,0 2,7 4,0 

ALBERT 31,6 44,8 12,2 0,0 0,0 2,0 

PENNY 8,8 23,8 5,0 0,0 0,0 5,0 

TESCO 15,5 4,3 4,0 3,0 0,0 3,0 

LIDL 8,0 15,3 5,3 0,0 0,0 1,0 

INTERSPAR 73,0 92,0 8,0 0,0 0,0 0,0 

BILLA  42,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 

GLOBUS 126,0 161,0 27,0 3,0 60,0 1,0 

 

Metodika výpočtů byla shodná s předešlými léty. 

4.4.1 Shrnutí- rok 2011 
Počet výrobků v kategoriích se pohyboval do hodnoty 170, čili relativně na podobné 

hodnotě jako v předchozím roce. Markantní nárůst nastal v síti prodejen GLOBUS u 

čisticích prostředků, které měli vyšší četnost jak značek registrovaných, tak 

neregistrovaných.  

Mezi registrované patřil známý Real Creme, Excel, Claro. 

Mezi neregistrované Ecover, Green Force, Clean production, Suistainable cleaning, Our 

home our planet, Alex ph neutral, Výrobky Cleanright. Výrobky jsou sice uváděny jako 

ekologické, chránící životní prostředí, šetřící přírodní zdroje, ale bez certifikovaných 

značení. 

U toaletních papírů nebyly zjištěny výrazné změny.  
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5 VLASTNÍ PRŮZKUM ENVIRONMENTÁLNÍHO ZNAČENÍ V ČR 

Vlastní průzkum ekoznačení probíhal ve vybraných, velkých městech v ČR, kterými jsou 

Praha, Plzeň, Olomouc, Brno a Ostrava3.  V průzkumu se nepřihlíželo k aspektům 

ovlivňující výrobky negativně sociálním způsobem jako je např. nelegální práce dětí.  

Tento průzkum se týkal předem stanovených kategorií shodných s průzkumy v minulých 

letech a to: 

• čisticí prostředky- tuhé, tekuté (na podlahu, do kuchyně, do koupelen) 

• mýdla- tuhá, tekutá 

• toaletní papíry 

Dohromady bylo zmonitorováno 19 prodejen (z čehož 4 prodejny v Ostravě zahrnuty ve 

výsledcích v předchozí kapitole).   

Tabulka 11 Prodejny vlastního průzkumu 

TESCO Praha- hypermarket 

  Olomouc- hypermarket 

  Plzeň- hypermarket 

  Brno- hypermarket 

  Brno- express 

INTERSPAR Brno- hypermarket 

  Plzeň- hypermarket 

BILLA Praha- supermarket 

  Brno- supermarket 

ALBERT Praha- supermarket 

  Brno- supermarket 

  Olomouc- supermarket 

PENNY Plzeň- diskont 

LIDL Praha- diskont 

KAUFLAND Olomouc- megamarket 

 

V průzkumu jsem se snažila zaznamenat všechny plošné kategorie- megamarket, 

hypermarket, supermarket i diskontní prodejny. 

                                                           
3 Výsledky z Ostravska byly přiloženy do průzkumu k roku 2011  
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Výsledky vlastního průzkumu 

ů a hypermarketů byly logicky zaznamenány nejvyšší po

všech kategoriích. Avšak v žádné prodejně jsem se v průzkumu 

nižším dopadem na životní prostředí. 

Graf 16 Počet druhů výrobků 

ů byl v síti prodejen TESCO, INTERSPAR a KAUFLAND.

Graf 17 Porovnání čisticích prostředků 

Počet druhů výrobků

počet druhů mýdla 
(tekuté/tuhé)

počet čistících prostředků 
(tekuté/tuhé)

počet druhů toaletního papíru

Čisticí prostředky

správně označené čistící 
prostředky

nesprávně označené 
čisticí prostředky 
(neregistr.v ČR)

ení vybraných produktů v ČR 

41 

 byly logicky zaznamenány nejvyšší počty výrobků ve 

ůzkumu nesetkala s poutačem, 

 

síti prodejen TESCO, INTERSPAR a KAUFLAND. 
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Mezi čisticí prostředek objevující se v prodejnách patřil pouze Real Creme, který byl vždy 

umístěn mimo úroveň očí- ve spodní části regálu.  

Mezi neregistrované čisticí prostředky v prodejnách TESCO i KAUFLAND byly 

identifikovány:  

• FROSCH ECOLOGICAL- 61,90 Kč, který byl umístěn v úrovni očí, obsahoval 

VET o snížení dopadu na životní prostředí díky nižšímu množství chemických 

látek. 

• FROSCH- cleaning cream- pod úrovní očí (čistí se sílou z přírody)- 51,90 Kč 

• FROSCH-octový- pod úrovní očí, 61,90 Kč 

• FROSCH-soda- pod úrovní očí, 82,90 Kč 

• ECOVER- Prací prostředek- 139,90 Kč, v úrovni očí 

• FROSCH Ecological- Aloe Vera Bio- 65,60 Kč, v úrovni očí 

Firma FROSCH působí na trhu velice dlouho (od roku 1986) a snaží se využívat přírodních 

látek jako je citrón, soda a ocet. Dokázali spojit výbornou čisticí schopnost s přijatelnou 

cenou. Získali mnoho ocenění a stala se „eko-průkopníkem“ na trhu s těmito výrobky. 

Frosch má široký sortiment drogistických výrobků, avšak jen některé s registrovaným 

environmentálním značením. Ve vlastním průzkumu jsem se nesetkala s žádným 

výrobkem této firmy, která by registrovanou ekoznačku měla. 

• PLANET CLEAN (Green Force) 

- WC čistič- 52,90 Kč, pod úrovní očí, 

- na nádobí- 54,90 Kč- ve spodní části regálu 

- prací gel- 119 Kč, nad úrovní očí, 

- prací prášek- 84,90 Kč- nad úrovní očí- uvedená informace o slevě tohoto 

výrobku 

• GREEN FORCE- aviváž- 64,90 Kč- úroveň očí 

• GREEN FORCE 100% naturals fragnance- 59,90 Kč, pod úrovní očí 

Výrobky s názvem PLANET CLEAN obsahují na obalu symbol Vegan.  Logo Vegan je 

registrovaná ochranná známka a symbol Vegan Society. Produkt, který nese symbol Vegan 

dokládá a zaručuje, že výrobek nebyl testován na zvířatech a neobsahuje žádné živočišné 

součásti a je vyroben podle standardu Vegan 'Animal-free' Standards. [26]  
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Obrázek 28 Ochranná známka Vegan [26] 

Symbol není registrován v CENIA a není přímo spojen se životním prost

Výrobky ECOVER známku Vegan ztratilo, vzhledem k tomu, že se př

řijatelným pokusům na zvířatech. 

Graf 18 Neregistrované VET u toaletního papíru 

této kategorii obsahovalo neregistrovaný symbol „Úsm
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Graf 19 Registrované značky mimo ČR 
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Toaletní papír s registrovanou značkou Modrý Anděl a ekoznač

Toaletní papír LOVELY byl nalezen v hypermarketu INTERSPAR v

 

 

 

 

 

 

 

Registrované značky mimo ČR

registrovaná značka mimo 
ČR

ení vybraných produktů v ČR 

44 

 

ekoznačkou Rakouska a 

l a ekoznačkou Rakouska 

INTERSPAR v Brně. 

registrovaná značka mimo 



Bc. Dominika Sroková: Monitoring environm. značení vybraných produktů v ČR 
 

2012  45 
 

Tabulka 12 Počty druhů výrobků v jednotlivých sítích prodejen 
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TESCO 61,2 125,8 25,6 0,8 1,8 5,4 0 

INTERSPAR 72 124,5 23 0 0 2 0,5 

BILLA 12 35,5 6 0 0 0 0 

ALBERT 34,7 52,7 14,7 0 0 1,7 0 

PENNY 18 38 13 0 0 0 0 

LIDL 24 36 9 0 0 0 0 

KAUFLAND 106 201 39 0 8 5 0 

 

Metodika výpočtů byla stejná jako u předchozích let. 

Pro představu čemu lidé dávají přednost a co je pro spotřebitelé důležité a co méně, 

uvádím graf z průzkumu EU o ovlivnění kupujícího různými aspekty při výběru výrobku.  
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Graf 20 Významnost jednotlivých aspekt
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Významnost jednotlivých aspektů při rozhodování nákupu výrobk
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i rozhodování nákupu výrobků [11] 

ě ě výrobku. Dopad na ŽP 

jsem provedla také dotazník na orientaci spotřebitelů při nákupech u 

ěné kategorie- mýdla, čisticí 

oblasti čisticích prostředků, mýdel či toaletního papíru jaký mají 
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c) Dopad výrobku na životní prostředí

d) Značka výrobku

 

4. Říká Vám něco pojem ekoznačení, ecolabeling, environmentální značení?

a) ano 

b) ne 

 

5. Setkal/a jste se s některou z

 

a) 
 

b) 

 

c)  

 

5.2.1 Výsledky z dotazník

2/3 dotázaných uvedlo, že p

prostředí avšak prioritou ŽP není. Prioritou nákupu z

výrobku na životní prostř

graf níže. 

Bc. Dominika Sroková: Monitoring environm. značení vybraných produkt

 

Dopad výrobku na životní prostředí 

Značka výrobku 

Říká Vám něco pojem ekoznačení, ecolabeling, environmentální značení? 

některou z těchto ekoznaček? 

 

   

 

z dotazníků 

uvedlo, že při nákupu sice jeví zájem o to, jaký má výrobek vliv na životní 

edí avšak prioritou ŽP není. Prioritou nákupu z možností ceny, kvality, dopadu 

výrobku na životní prostředí a značky byla nejčetnějším výsledkem cena. Což potvrzuje i 

ení vybraných produktů v ČR 

47 

 

i nákupu sice jeví zájem o to, jaký má výrobek vliv na životní 
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21 Priority při výběru výrobků u dotázaných spotřebitelů
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Graf 23 Vědomostní orientace spotřebitelů v ekoznačení
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6 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU S HISTORICKÝMI DATY 

Ve vlastním průzkumu bylo zjištěno, že převážná většina respondentů dává přednost 

kvalitě a ceně výrobku, dopad na ŽP stojí až na třetí pozici. Výsledky z vlastního 

dotazníku se shodovaly s výsledky provedeného dotazníku s respondenty EU. 2/3 

dotázaných uvedlo, že při nákupu sice jeví zájem o to, jaký má výrobek vliv na životní 

prostředí avšak prioritou ŽP není. 

Poptávka po výrobcích s registrovaným ekoznačením je tedy minimální, avšak je čas 

spotřebitelům vložit do podvědomí, že i ekologicky šetrný výrobek, vyrobený převážně 

z přírodních látek může mít srovnatelnou ne-li vyšší čisticí schopnost než výrobek klasický 

(funkčně srovnatelný) a může mít velice přijatelnou cenu. Cena totiž již není tak vysoká 

oproti klasickým výrobkům, bývá i nižší.  

Celkový počet druhů výrobků měl během sledovaných tří let stoupající tendenci, avšak 

během průzkumu jsem se setkávala se stále stejným množstvím i názvy ekologických 

výrobků jak s platnou ekoznačkou, tak bez. Množství těchto druhů výrobků záleželo na 

velikosti a typu prodejny. V diskontních prodejnách ekologické výrobky k dostání nebyly 

vůbec. V hypermarketech byla situace opačná. Sortiment byl shodný ve sledovaných 

prodejnách ve všech městech. 

Z celkového počtu nabízených čisticích prostředků se jednalo průměrně o 5–6 % u třech 

obchodních řetězců, které měly v roce 2009 v nabídce převážně jeden druh správně 

environmentálně označeného výrobku. 

U mýdel se neobjevil ani jeden výrobek, který by měl některý ze tří typů 

environmentálního značení. Nejfrekventovanější výskyt byl v kategorii čisticích 

prostředků. Nejvyššího počtu výrobků s informací o snížení dopadu na životní prostředí u 

toaletních papírů měla v hojném zastoupení firma Harmony díky neregistrované značce 

Úsměv pro strom. 

Z vyhodnocení lze říci, že v klasických prodejnách jsou výrobky s ekoznačením těžko 

sehnatelné. Výborným řešením je tedy koupě na internetu nebo ve specializovaných 

prodejnách, jako například Merrida.  
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Ve vlastním průzkumu jsem se setkala s nevědomostí ohledně ekoznaček i od zaměstnanců 

prodejen i vedoucích. 

PROČ  lidé nenakupují výrobky šetrnější k životnímu prostředí? 

- špatná orientace mezi ostatním zbožím. U potravin lze v dnešní době viditelně 

rozeznat klasické potraviny od biopotravin díky poutačům, letákům, samostatným 

koutkům. 

- nezájem o tento sektor (ochranu životního prostředí) 

- „klišé“ ve srovnání cena/kvalita/účinnost 

PROČ nemá více firem registrované značení na výrobcích?  

Důvod je jednoduchý- návratnost investic. Bc. Petra Konstantinidu oslovila několik firem 

s dotazem uvedeným níže.  

„Poté, co jste získali ekoznačku Ekologicky šetrný výrobek pro Váš produkt, 

zaznamenali jste zvýšení prodeje u tohoto výrobku a lze to nějak kvantifikovat? Vyplatí se 

Vám marketingové použití této značky vzhledem k nákladům, které představuje její 

získání?“  

V mé práci uvádím odpověď firmy Zenit s. r. o. 

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 složitější, protože trh s obdobnými výrobky se výrazně 

rozšířil a konkurence je výrazně vyšší.“ [28] 
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7 ZÁVĚR 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 6, ve vlastním průzkumu bylo zjištěno, že převážná 

většina respondentů se velice dobře orientuje v ekoznačení, ale dává přednost kvalitě a 

ceně výrobku, dopad na ŽP stojí až na třetí pozici. Výsledky z vlastního dotazníku se 

shodovaly s výsledky provedeného dotazníku s respondenty EU. 2/3 dotázaných uvedlo, že 

při nákupu sice jeví zájem o to, jaký má výrobek vliv na životní prostředí avšak prioritou 

ŽP není. 

Vhodným příkladem firmy, která vyrábí ekologicky šetrný výrobek, který bohužel 

nemá registrovanou ekoznačku je firma Harmony. Vyrábí toaletní papír, který je z 80 % 

vyráběn z papíru recyklovaného. Tato jejich strategie má upozornit spotřebitele na 

množství surovin spotřebovávaných při výrobě nerecyklovaného papíru a motivovat ke 

koupi toaletního papíru šetrnějšího k ŽP. Harmony má dobrou marketingovou kampaň, 

doplněnou o přijatelnou cenu. 

Náhled na výrobek ovlivňují i doplňující symboly na některých z vyhodnocených 

výrobků. Např. na toaletních papírech je uváděna ochranná známka FSC nebo ochranná 

známka Vegan na čisticích prostředcích. 

Celkový počet druhů výrobků měl během sledovaných tří let stoupající tendenci, 

avšak během průzkumu jsem se setkávala se stále stejným množstvím i názvy 

ekologických výrobků jak s platným environmentálním značením, tak i bez 

environmentálního značení. Množství těchto druhů výrobků záleželo na velikosti a typu 

prodejny. V diskontních prodejnách ekologické výrobky k dostání nebyly vůbec a to ani 

výrobky bio. V hypermarketech byla situace opačná. 

 Sortiment druhů výrobků byl shodný ve jmenovitých sítích prodejen ve všech městech. 

V roce 2009 bylo zjištěno, že z celkového počtu nabízených čisticích prostředků se jednalo 

průměrně o 5–6 % u třech obchodních řetězců, které měly nabídce převážně jeden druh 

správně environmentálně označeného výrobku. 
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V roce 2010 bylo zjištěno, že 81% spotřebitelů nenakupují výrobky s označením bio nebo 

EŠV, poměrná část 15% spotřebitelů nakupuje výrobky s označením BIO a jen 4% si 

zakoupí výrobky s označením EŠV. 

V roce 2011 byl zaznamenán markantní nárůst v síti prodejen GLOBUS u ekologických 

čisticích prostředků, které měli vyšší četnost jak značek registrovaných, tak 

neregistrovaných.  

Z vyhodnocení lze říci, že v klasických prodejnách jsou výrobky s ekoznačením těžko 

sehnatelné. Výborným řešením je tedy koupě na internetu nebo ve specializovaných 

prodejnách. 

Poptávka po výrobcích s registrovaným ekoznačením je minimální, proto je čas 

spotřebitelům ovlivnit názor, že i ekologicky šetrný výrobek, vyrobený převážně 

z přírodních látek může mít srovnatelnou ne-li vyšší čisticí schopnost než výrobek klasický 

(funkčně srovnatelný) a může mít velice přijatelnou cenu. Cena totiž již není tak vysoká 

oproti klasickým výrobkům, bývá i nižší.  

 

V závěru uvádím možnosti zviditelnění výrobků šetrnějších k životnímu prostředí.  

• výraznější upoutávky v obchodech, vhodnější umístění výrobků do prostředních 

příček regálů 

• mediální zviditelnění- v rádiích, na billboardech, reklamy na internetu, 

v časopisech, novinách 

• zvukové poutače na prodejnách- v Bille v Praze tyto zvukové nahrávky působily 

velice dobrým dojmem i z pohledu konkurenceschopnosti 

• akce- slevy na tyto výrobky, akce 1+1 

• srozumitelnější označení regálů výrobků s ekoznačkou v prodejnách 

• produktové prezentace na veletrzích 

• soutěže na obalech s environmentální tématikou 

•  reklama na účtenkách 
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Vytvoření dobrého systému ekoznačení je velmi důležité, jelikož systém ekoznačení je 

významným nástrojem environmentální politiky v oblasti preventivního přístupu. Hlavní 

předností je, že ekoznačení dokáže ovlivňovat nabídku a poptávku tržního mechanizmu a 

z toho vyplývající spotřebitelské vzorce, které v budoucnu ovlivňují udržitelný rozvoj.  
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