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ANOTACE 

Ve své diplomové práci jsem se zabývala environmentálním značením I. typu 

v České republice. Porovnávala jsem vlastnosti vybraných produktů s environmentálním 

značením a produktů bez značení. Rovněţ jsem sledovala informace, které jsou podávány 

spotřebitelům o produktech s ekoznačením a bioproduktech. Na závěr v práci uvádím 

příklad kampaně, která by mohla pomoci tuto problematiku zviditelnit a upozornit 

spotřebitele na výhody pouţívání ekologicky šetrných produktů.  

 

Klíčová slova: environmentální značení, ekologicky šetrný výrobek, výrobková 

kategorie 



 

SUMMARY 

My thesis deals with the type I environmental marking used in the Czech Republic. 

I compared features of the selected products with the environmental marking with the 

features of the products without marking. At the same time I also monitored information 

shown on ecologically marked products and bio products, which is available to consumers. 

In the conclusion of my thesis I provide an example of campaign, which could possibly 

support making this topic visible, and bring attention of the consumers to the advantages of 

ecological friendly products.  

 

Key words: environmental marking, ecological friendly product, product category.  
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1. ÚVOD 

Ekologie se dotýká kaţdodenního ţivota nás všech. Jde o vědní obor, který svými 

zákonitostmi ovlivňuje všechny ţivé organismy na Zemi. Je průsečíkem nejen 

biologických věd, ale překrývá se s mnoha dalšími vědními obory. Termín ekologie byl 

poprvé pouţit německým biologem Ernstem Haeckelem v roce 1869. Na území České 

republiky se tento pojem stal známým aţ v 70. letech dvacátého století, ale v té době ještě 

nebyla ekologie v ČR uznávána jako vědní obor [30]. 

Období 70. let je charakterizováno zvyšujícím se zájmem veřejnosti o ţivotní 

prostředí. Lidé si začali uvědomovat, ţe ochrana ţivotního prostředí je jedním z důleţitých 

prvků kvalitního ţivota nejen pro současnou generaci, ale i pro generace budoucí [41]. 

Zvyšuje se informovanost společnosti o důsledcích výrobních procesů na 

ekologickou stabilitu přírodních systémů. Dochází k propojování ekonomických zásad a  

ekologie. Toto propojení nepřináší prospěch pouze ţivotnímu prostředí, ale i samotným 

výrobcům [3]. 

Cílem mé diplomové práce bylo srovnat ekologicky šetrné výrobky, které mají 

propůjčenou certifikaci od Ministerstva ţivotního prostředí (MŢP) s funkčně shodnými 

necertifikovanými produkty. Porovnávala jsem bezpečnostní listy vybraných produktů 

s odpovídající směrnicí MŢP, ve které jsou stanovena environmentální kritéria pro 

propůjčení ochranné známky.  Zajímala jsem se o environmentální poţadavky a efektivitu 

uţitných vlastností vybraných produktů z hlediska atraktivnosti pro spotřebitele. Všímala 

jsem si informací, které jsou poskytovány spotřebitelům o produktech s ekoznačením a 

bioproduktech.V závěru mé diplomové práce jsem navrhla kampaň pro zviditelnění 

vybraných ekologicky šetrných výrobků.  
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2. ENVIRONMENTÁLNÍ ZNAČENÍ I. TYPU (EKOLABELING) 

2.1. Vymezení pojmu 

Dobrovolně začaly podniky realizovat environmentální politiku okolo poloviny 

80. let 20. století. Reagovaly na různé průmyslové katastrofy a snaţily se vytvořit soubory 

pravidel, jejichţ plnění by zvýšilo bezpečnost zaměstnanců a zároveň i zajist ilo ochranu 

ţivotního prostředí [45].  

Vzniká myšlenka označit výrobek, který poškozuje ţivotní prostředí méně neţ jiné 

funkčně obdobné produkty jako tzv. ekologicky šetrný výrobek [36]. 

Ekoznačení (ekolabeling – slovo, které vzniklo z anglického výrazu eco – labelling)  

tedy označuje produkt (výrobek nebo sluţbu), který je k ţivotnímu prostředí šetrnější neţ 

funkčně kompatibilní výrobek (jde o produkty, které jsou z funkčního hlediska navzájem 

zaměnitelné či srovnatelné)[37]. 

Ekolabeling (ekoznačení) představuje dobrovolný program, kde nezávislá strana 

uděluje licence na environmentální značku. K tomu, aby byla licence přidělena, je nutno 

splnit stanovená kritéria pro dané výrobkové kategorie, která garantují, ţe daný výrobek je 

maximálně šetrný k ţivotnímu prostředí v rozsahu celého jeho ţivotního cyklu 

(environmentální značení I. typu) [20]. 

Pojmem výrobková kategorie se rozumí vybraný a vymezený druh výrobku, pro 

které jsou stanoveny poţadavky, jeţ musí výrobek tohoto druhu splňovat, aby mu mohla 

být ochranná známka ekologicky šetrný výrobek propůjčena. Soubor poţadavků vytváří 

tzv. směrnici [60]. 

Pojmem ţivotní cyklus rozumíme navazující a vzájemně propojená stádia 

výrobkového systému, přičemţ tato stádia začínají získáváním nebo výrobou suroviny a 

končí konečnou likvidací [21]. 

Enviromentálního značení typu I. definuje norma ISO 14024 [45]. 

Mezinárodní norma ISO 14024 udává postupy i zásady pro rozvíjení programu 

environmentálního značení typu I. Stanovuje certifikační postup pro udělení „ekoznačky“, 

obsahuje funkční charakteristiky výrobků, environmentální kritéria produktů [55]. 
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Environmentální značení I. typu je nejrozšířenějším dobrovolným nástrojem 

pouţívaným nejen ve státech Evropy, ale i v Asii či Austrálii. Nejméně je zastoupen 

v USA. Účelem jeho zavedení bylo a je vytvořit fungující trh ekologicky šetrných výrobků 

a vyuţít tak působení nabídky a poptávky (trţních mechanismů) ke sniţování negativních 

dopadů na ţivotní prostředí [35]. 

2.2. Historie a současnost ekolabelingových programů ve světě  

První centrálně řízený certifikační systém ekoznačení, jehoţ důvěryhodnost byla 

zaručena tzv. nezávislou stranou, byl v praxi uveden v Německu v roce 1978. Jako 

nezávislá tzv. „třetí strana“ v tomto případě fungoval Spolkový úřad pro ochranu ţivotního 

prostředí. Velká část spotřebitelů si uvědomovala důleţitost ochrany ţivotního prostředí a 

začala nakupovat, preferenčně zvýhodňovat produkty ekologicky šetrné. Spotřebitelé 

kromě pasivního nakupování takto označovaných výrobků je i aktivně vyhledávali. 

Rostoucí zájem se projevil ve zvýšeném obratu firem, které tyto produkty vyráběly či 

prodávaly. Úspěch německého systému ekoznačení podnítil i další země k zaloţení 

certifikačních systémů ekoznačení [36]. 

Druhou zemí, která zavedla jednotné označování výrobků, které jsou šetrné vůči 

ţivotnímu prostředí, byla v roce 1988 Kanada. Environmental Choice Program (ECP) 

vznikl na základě závazků kanadské vlády zahrnout podporu ochrany ţivotního prostředí 

do ekonomického rozhodování. ECP se stal součástí kanadského zákona na ochranu 

ţivotního prostředí (Canadian Environmental Protection Act) [37]. 

Kanadský program i německý systém ekoznačení jsou řízené vládou a vytvořené 

pro trh v dané zemi. Jde o programy národní a státní. První nadnárodní program, na jehoţ 

naplňování se podílí Norsko, Finsko, Švédsko a Island, byl vytvořen vyhlášením 

skandinávského státního systému ekoznačení v roce 1989 Koncilem ministerstev pro 

záleţitosti spotřebitelů skandinávských zemí. V témţ roce vznikl první soukromý program 

(řízený soukromou společností Green Seal) v USA [36]. 

V současnosti existuje okolo 35 různých Programů (ekolabelingu) ve světě [45].  

Níţe uvádím příklady některých ekolabelingových systémů ve světě: 
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Nizozemský ekolabelingový systém – Milieukeur (zaloţen v roce 1992). Důvodem 

zaloţení bylo neúnosné mnoţství environmentálních reklamních značek. Spotřebitelé se 

v těchto označeních špatně orientovali, coţ vedlo k mnoha stíţnostem [46,23]. 

Švédský ekolabelingový systém – Bra Miljöval (zaloţen v roce 1990). Účelem 

zavedení systému bylo opatřit pro maloobchodníky dynamičtější program neţ Bílá labuť 

(ekolabelingový systém skandinávských zemí) [47]. 

Německý ekolabelingový systém – Der Blaue Engel (zaloţen v roce 1978). Účelem 

jeho zavedení bylo, aby veřejnost nebyla obchodníky klamána [4, 25]. 

Kanadský ekolabelingový systém – Environmental Choice Program (zaloţen v roce 

1988). Účelem vzniku byla potřeba rozeznání ekologicky šetrných výrobků a umoţnit 

spotřebiteli „zelený nákup“ [57]. 

Vznik jednotlivých vybraných systémů a srovnání některých parametrů systémů 

environmentálního značení I. typu udává tabulka č. 1. 

 

Tab. č.1 – Přehled vybraných parametrů a rok  vzniku systémů environmentálního značení I. typu 

[35]. 

Parametr 

systém enviromentálního značení I. typu 

Něm. Kan. Nor. Jap. EU ČR 

rok zavedení systému 1978 1988 1989 1989 1992 1994 

typ 
systému 

státní ano ano ano ano ano ano 

národní ano ano ne ano ne ano 

nadnárodní ne ne ano ne ano ne 

LCA (hodnocení 
životního cyklu výrobku) 

ano ano ano ne ano ano 

samofinancování 
systému  

ano ne ano ano ano ne 
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Vysvětlivky k tabulce č. 1: 

Něm. – Německo  Jap. – Japonsko 

Kan. – Kanada  EU – Evropská unie 

Nor. – Norsko   ČR – Česká republika 

2.3. Národní program označování ekologicky šetrných výrobků a služeb 

Problematikou environmentálního označování I. typu produktů i sluţeb se v České 

republice zabývá tzv. Národní program environmentálního značení, který obsahuje i 

Národní program označování ekologicky šetrných výrobků a sluţeb [40]. 

Národní program označování ekologicky šetrných výrobků a sluţeb byl zahájen 

usnesením vlády České republiky č. 159/1993 o přípravě národního systému značení 

ekologicky šetrných výrobků a je kompatibilní se základním pokynem Evropské unie pro 

ekoznačení (nařízení ES č. 880/1992) i s jeho novelou (Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady EU č. 1980/2000). Za program odpovídá, prostřednictvím Ministerstva ţivotního 

prostředí, stát. Začátkem realizace tohoto programu se stalo první udělení české ochranné 

známky „Ekologicky šetrný výrobek“ dne 7.6.1994 [3]. 

Pravomoci a odpovědnost jednotlivých subjektů, které jsou účastníky „ Programu“, 

jsou zakotveny v Pravidlech k realizaci Národního programu ekologicky šetrných výrobků 

a sluţeb. Jde o níţe uvedené subjek ty [50]: 

- MŢP – je garantem programu 

- Rada pro ekologicky šetrné výrobky – poradní orgán MŢP  

- Agentura pro ekologicky šetrné výrobky a sluţby – výkonný orgán programu, který 

je zodpovědný v prvé řadě za posuzování ţádostí o propůjčení certifikace 

ekologicky šetrného výrobku. Zároveň provádí tvorbu kritérií pro jednotlivé 

výrobkové kategorie. Má na starosti i propagaci a zákaznický servis. Součástí 

Agentury pro ekologicky šetrné výrobky a sluţby je i CENIA.  

Významnou roli v Národním programu ekologicky šetrných výrobků hrají i 

akreditované laboratoře, které provádí zkoušky a analýzy pro udělení certifikace 

ekologicky šetrného výrobku [40]. 
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2.4. CENIA 

Velmi významnou agenturou, která v České republice pomáhá spotřebitelům 

v orientaci na trhu s ekologicky šetrnými výrobky, je Česká informační agentura ţivotního 

prostředí CENIA [14]. 

První předchůdkyní České informační agentury ţivotního prostředí byla VEL 

(Výpočetní a experimentální laboratoř). Počátkem 70. let dvacátého století došlo k její 

reorganizaci a byla známá pod názvem REL (Racionalizační a experimentální laboratoř). 

Do povědomí veřejnosti se tato instituce dostala provozováním jednoho z mála sálových 

počítačů, u kterého prodávala jednak  strojový čas, jednak umoţňovala pracovníkům 

zabývajících se programováním rozvíjet své znalosti v oboru. Z REL se v roce 1990, kdy 

došlo ke vzniku Ministerstva ţivotního prostředí, bylo vytvořeno CEI (Centrum 

ekologických informací). Organizace měla za úkol vytvářet jednotný informační systém 

týkající se ţivotního prostředí na území České republiky. V roce 1992 došlo k přeměně 

CEI na ČEÚ (Český ekologický ústav). Kromě výše uvedených úkolů byla organizace 

pověřena řešením dalších problematik týkajících se ţivotního prostředí. Mimo jiné šlo 

o problematiku ekologické výchovy a osvěty populace, o starost správného fungování 

dobrovolných nástrojů ochrany ţivotního prostředí či posuzování vlivů na ţivotní prostředí 

[16]. 

Na základě rozhodnutí Ministerstva ţivotního prostředí byl v dubnu 2005 ČEÚ 

reorganizován a došlo ke vzniku České informační agentury ţivotního prostředí (CENIA). 

Příspěvková organizace CENIA má mimo jiné za úkol provádět syntetický výzkum oblasti 

péče o ţivotní prostředí a v oblasti ekologie. Odborně podporuje v oblasti integrované 

prevence výkon státní správy. Vytváří a provozuje jednotný informační systém o ţivotním 

prostředí, sestavuje a formuluje moţnosti, jak aktivně ovlivňovat ţivotní prostředí, aby byl 

zachován trvale udrţitelný rozvoj. V rámci České informační agentury ţivotního prostředí 

působí i agentura EMAS. Tato agentura zastává v rámci Programu EMAS funkci 

výkonného orgánu [44]. 

CENIA zmiňuje na svých internetových stránkách oficiální certifikační programy, 

které můţe spotřebitel vyuţít, aby se informoval o pravdivosti tvrzení k danému produktu. 

Mimo jiné jmenuje certifikační program Forest Stewardship Council (FSC) [28]. 
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Na svých internetových stránkách uvádí seznam jednotlivých výrobkových 

kategorií. V České republice existuje v současnosti 62 platných směrnic pro udělení 

ekoznačky jako například [12]: 

- Směrnice č. 01 – 2009 –Tepelně izolační materiály ze sběrového papíru 

- Směrnice č.03 – 2009 – Prací prostředky pro textilie  

- Směrnice č. 07 – 2009 – Tekuté čisticí přípravky 

- Směrnice č. 18 – 2007 – Textilní výrobky 

- Směrnice č. 33 – 2008 – Vysavače pro domácnost 

Česká informační agentura ţivotního prostředí pomáhá v orientaci na trhu 

s ekologicky šetrnými výrobky nejen spotřebitelům, ale i firmám. Jedná se především 

o odborníky z oblasti marketingu, kteří mají na starosti budování obchodní značky a jsou si 

vědomi své společenské odpovědnosti nejen vůči svým zákazníkům, ale i vůči ţivotnímu 

prostředí [14]. 

Česká informační agentura ţivotního prostředí (CENIA) radí firmám, aby pro green 

marketing pouţívaly pravdivá tvrzení. Účelem tohoto doporučení je, aby: 

- ekologicky šetrnějším výrobkům k ţivotnímu prostředí se lépe dařilo  

- spotřebitelé nepropadli skepsi, ţe data, která obsahují informace o ekologicky 

šetrných výrobcích, jsou nepravdivá [17].  

2.5. Motivace výrobců k udělení certifikace ekologicky šetrného výrobku 

Firmy ve vyspělých zemích EU stále více propagují ekologicky šetrné výrobky, 

zdůrazňují důleţitost nízké energetické náročnosti výroby přípravku, poukazují na výhodu 

recyklovatelnosti obalových materiálů – tedy zdůrazňují zákazníkům faktory, kterými se 

liší zelený marketing od marketingu tradičního. „Zelený produkt“ znamená důleţitou 

odlišnost na trzích, kde si spotřebitel můţe vybírat mezi velkým počtem značek, které se 

těţko odlišují [31]. 

Zelený marketing je tedy reakcí výrobců a prodejců na stále sílící trend 

u spotřebitelů, kteří berou v úvahu nejen cenu a kvalitu produktu, ale zajímají se čím dál 

víc o ekologické faktory.  
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Na území České republiky je zajímavou aktivitou, která sleduje „zelené 

marketingové postupy“ jednotlivých firem, projekt Green Washing Index. Princip 

informací na tomto webu je zaloţen na aktivitách spotřebitelů, kteří hodnotí reklamu 

v odvětví ţivotního prostředí [18]. 

Tlak spotřebitelů nutí firmy, aby ţádaly o certifikaci ekologicky šetrných produktů.  

Jsou si vědomy, ţe jimi vyráběné a prodávané produkty, které jsou k ţivotnímu prostředí 

šetrné, získají oproti produktům necertifikovaným konkurenční výhodu.  

Rostoucí tlak veřejnosti na výrobu ekologicky šetrných produktů a větší poptávka 

po nich způsobuje, ţe trh s ekologicky šetrnými výrobky se rozšiřuje a dochází ke 

sniţování negativních dopadů na ţivotní prostředí. S rostoucím odbytem ekologicky 

šetrných produktů bude postupně docházet ke sniţování podílu odbytu funkčně 

podobných, ale ekologicky méně šetrných výrobků.  

Čeští výrobci, kteří obchodují na zahraničních trzích, se musí tomuto trendu 

přizpůsobit, aby nebyli v konkurenčně znevýhodněné pozici. V České republice si někteří 

spotřebitelé uvědomují důleţitost ekologicky šetrných produktů, nicméně většina 

zákazníků dává přednost ceně, a proto je tlak na firmy, aby vyráběly produkty 

s minimálním negativním dopadem na ţivotní prostředí, slabý. 

Z článku uveřejněného v časopise Environmentální značení, ve kterém byli vybraní 

výrobci dotazováni, jak český spotřebitel vnímá certifikovaný produkt, většina odpověděla, 

ţe na rozhodování zákazníka o koupi daného produktu certifikace vliv neměla [48]. 

Ekoefektivita v naší zemi je na nízké úrovni, přestoţe propůjčení certifikace 

ekologicky šetrného produktu je méně finančně náročné oproti zemím EU, Asie  či 

Ameriky. Pokud české firmy nebudou mít jistotu ekonomické návratnosti nákladů (náklady 

na platbu laboratořím, platba za udělení certifikace apod.) za propůjčení certifikace 

ekolabelingu, nebudou ochotny o udělení ţádat.  

I přes tuto skutečnost lze najít v České republice výrobce, kteří mají zájem 

o propůjčení certifikace ekolabelingu. Dokazuje to mimo jiné i firma, kterou jsem si 

v diplomové práci vybrala, abych zanalyzovala její produkty z hlediska environmentálních 

kritérií. Jde o firmu Missiva spol. s r. o. 
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Osvětou, vzděláváním a „mediální masáţí“ lze dosáhnout zvýšeného povědomí 

široké veřejnosti o výhodách ekologicky šetrných produktů, a zvýšit tak tlak na firmy, aby 

ţádaly o propůjčení certifikace ekolabelingu.  

Silné a slabé stránky environmentálního značení I. typu u firem ukazuje tab. č. 2. 

 

Tab. č. 2 – Silné a slabé stránky environmentálního značení I. typu z  hlediska výrobce (autor, 

2010).  

Výhody Nevýhody 

Srozumitelnost Finanční nejistota ekonomické návratnosti 

Věrohodnost Platba laboratořím 

Konkurenční výhoda Platba za samotné udělení certifikace 

Minimalizace negativních dopadů na ŽP  Časová náročnost 

 

2.6. Přínos ekoznačení pro spotřebitele  

Zřetelné označení ekologicky šetrných produktů přináší výhody i samotným 

spotřebitelům. Certifikát mu zaručuje, ţe výrobek podstoupil testy v laboratořích a prošel 

ve všech kritériích stanovených pro danou výrobkovou kategorii. Na trhu existuje široký 

sortiment funkčně kompatibilních produktů a spotřebitel se díky ekoznačení můţe snáze 

v této škále výrobků orientovat. Certifikace ekologicky šetrného výrobku zaručuje, ţe 

negativní dopad na ţivotní prostředí je minimální. Výhody ekoznačení lze stručně 

definovat takto [37]: 

- srozumitelná a věrohodná informace o vlastnostech a ekologickém hodnocení 

výrobku 

- snadnější orientace v širokém sortimentu funkčně téměř rovnocenných výrobků 
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- garance minimálních negativních dopadů na ţivotní prostředí. 

2.7. Oficiální a důvěryhodné značky 

Výrobci známých obchodních značek se prezentují jako společensky odpovědné 

firmy. Jejich marketingová oddělení by proto měla své produkty představovat pravdivě. 

Spolehlivým a nejjednodušším vodítkem kupujícího, který chce mít jistotu, ţe daný 

produkt je opravdu ekologicky šetrný, jsou ekoznačky. Pravé ekoznačky se pouze 

propůjčují (průměrně na tři roky), a to na základě velmi přísných kritérií, které garantuje 

stát. V České republice je garance zabezpečena Ministerstvem ţivotního prostředí či 

Ministerstvem zemědělství [43]. 

Obal můţe být potištěn různými symboly, které navádí zákazníka k rozpoznání 

ekologicky nezávadného produktu. Rozlišujeme dva základní typy značek [64]: 

- oficiální státem garantované ekoznačky, které jsou na území České republiky pouze 

dvě. Nejznámější ekoznačkou v zemích EU je evropská ekoznačka „Květina“. 

Zásady udělení ekoznaček v EU jsou zaloţeny na stejných principech jako Národní 

program označování ekologicky šetrných výrobků [64]. 

- značky důvěryhodné. Příklady důvěryhodných značek jsou vyjmenovány 

v programu České kvality (viz. obr. č.5, obr. č. 6, obr. č. 7).  Vláda České republiky 

na základě usnesení č. 685/2002 přijala program Česká kvalita. Cílem bylo vytvořit 

jednotný systém, který by umoţnil zviditelnit pro zákazníka nezávislé a 

důvěryhodné značky kvality. Tyto značky jsou zaloţené na ověřování kvality 

produktů nezávislou stranou. V dokumentu programu České kvality je uveden 

seznam značek, které odpovídají výše uvedeným skutečnostem a mají právo kromě 

svého loga pouţívat i logo značky Česká kvalita [5]. 

V České republice, jak jiţ bylo řečeno, existují pouze dvě pravé ekoznačky – 

Produkt ekologického zemědělství (bio) a Ekologicky šetrný výrobek.  

Produkt ekologického zemědělství (bio) se uděluje na základě splnění stanovených 

kritérií, která jsou dána pro ekologické zemědělství. Značka (viz. obr. č. 1) můţe být 

propůjčená pouze potravinám, které byly vyprodukovány na ekofarmách a propůjčuje ji 

Ministerstvo zemědělství ČR [61]. 
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Obr. č.1 – Ekoznačka Bio [51]. 

 

Ekologicky šetrný výrobek (viz. obr. č. 2). Produkt (sluţba), aby obdrţel certifikát, 

musí splňovat rovněţ řadu velmi přísných kritérií. Je posuzován „provoz“ výrobku 

(spotřeba energie, uvolněné prchavé látky, emise apod.) i celý ţivotní cyklus produktu 

(likvidace produktu, spotřeba surovin a energie na jeho výrobu, materiál, ze kterého je 

výrobek zpracován apod.). Posuzuje se  i balení, které produkt chrání, zda z hlediska 

dopadu na ţivotní prostředí není tento obal k ţivotnímu prostředí škodlivý. Pokud jsou 

splněna stanovená kritéria, je výrobku propůjčena ekoznačka Ministerstvem ţivotního 

prostředí ČR ve spolupráci s Agenturou pro ekologicky šetrné výrobky [43]. 

 

Obr. č. 2 – Značka ekologicky šetrného výrobku [51]. 

 

Kromě těchto dvou pravých českých ekoznaček se můţeme setkat na 

spotřebitelském trhu s produkty, které jsou opatřeny i symbolem „Květiny“. Tato 

ekoznačka (viz. obr. č. 3) ve formě stylizované květiny je udělovaná Evropskou unií a 

setkají se s ní spotřebitelé v celém evropském hospodářském prostoru. Produkt opatřený 

tímto symbolem vyjadřuje šetrnost výrobku v uţším měřítku (recyklovatelnost, 

energetickou úspornost apod.). Tato značka je jediným evropským symbolem, který rovněţ 

udává a zaručuje šetrnost vůči ţivotnímu prostředí v průběhu celého ţivotního cyklu 

výrobku (od počátečního stádia zisku suroviny po konečnou fázi jeho likvidace) [62]. 
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Obr. č. 3 – Ekoznačka „Květiny“ [62]. 

 

Národní program pro podporu domácích potravin byl vyhlášen v roce 2003. Bylo 

vytvořeno logo Klasa, které se vyznačuje barvami české vlajky. Jedná se o tzv. 

důvěryhodnou značku. Logo Klasa je propůjčováno zdravotně nezávadným a kvalitním 

českým potravinám, které musí splňovat přísná kritéria. Potraviny musí splňovat velmi 

přísné předpisy Evropské unie, dále musí být vyrobeny z větší části z domácích surovin a 

musí být produkovány na území České republiky [34]. 

Kritéria pro propůjčení loga byla stanovena Ministerstvem zemědělství ČR. 

Podpora českých zemědělských a potravinářských produktů je velmi důleţitá, v souvislosti 

se  vstupem do Evropské unie. Obdobným způsobem totiţ své výrobky podporují nejen 

stávající členské země EU, ale i většina kandidátských zemí [2]. Logo Klasa (viz. obr. č. 4) 

patří mezi důvěryhodné značky, tak jako např. další důvěryhodná značka Natur papír (viz. 

obr. č. 9). 

Mimo české důvěryhodné značky se můţe spotřebitel setkat i s důvěryhodnými 

značkami cizích států (Anglie, Rakousko, Německo apod.). Je nutno zdůraznit, ţe tato 

důvěryhodnost platí především pro domovský stát, protoţe např. dopravou produktů do 

České republiky dochází k zatěţování ţivotního prostředí. Jiným příkladem můţe být 

moţnost recyklace. Vyvstává otázka, zda daný výrobek na našem území je moţné 

recyklovat či likvidovat stejnou technologií, která je pouţívána v domovské zemi. 

Příkladem cizí důvěryhodné značky, se kterou se můţeme setkat, je značka „Králíčka“ 

(viz. obr. č. 8). Jde o značku, která se nachází na kosmetických přípravcích a znamená, ţe 

přípravek nebyl testován na zvířatech [54]. 

Příklady vybraných důvěryhodných značek jsou znázorněny na obr. 4, 5, 6, 7, 8 a 9.  
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Obr. č. 4 – Značka Klasa [34]. Obr. č.5 – Značka „Žirafa“ [59].  

 

   

Obr. č. 6 – Značka Zaručená kvalita [59]. Obr. č. 7 – Značka Česká kvalita [52]. 

 

   

Obr. č. 8 – Značka Králíčka [53]. Obr. č. 9 – Značka Natur papír [38]. 

2.8. Energetické štítky 

V Evropské unii má pouţívání energetických štítků dlouholetou tradici. Pomáhají 

v orientaci při výběru elektrických zařízení jako jsou:  

- Mrazničky 

- Myčky 

- Pračky 

- Chladničky 

- Elektrické trouby 

- Elektrické ohřívače vody 
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- Sušičky 

Energetický štítek  (viz. obr. č. 10) obsahuje informaci o energetické třídě produktu. 

Jde o typizovaný údaj, který na základě směrnic EU vypovídá o energetických vlastnostech 

výrobku. Elektrické výrobky jsou zařazeny z hlediska svých energetických vlastností do 

skupin A – G. Písmeno A je přiřazeno přístrojům, které jsou z energetického hlediska 

nejúspornější, naproti tomu písmeno G vyjadřuje, ţe produkt má spotřebu nejvyšší. 

Můţeme se setkat s energetickými štítky, na kterých jsou vyznačená A+ a A++. Třída A+ je 

o čtvrtinu úspornější neţ A. Povinností výrobce je dle platné legislativy produkt opatřit 

energetickým štítkem. Prodejce je povinen zabezpečit, aby energetický štítek byl dobře 

viditelný a informoval tak kupujícího o energetických vlastnostech daného výrobku. 

O tom, zda je energetický štítek správně vystaven, se pravidelně přesvědčuje Státní 

energetická inspekce, která úzce spolupracuje s Českou obchodní inspekcí [27]. 

Energetické štítky jsou environmentálním typem značky, nicméně nepokrývají celý ţivotní 

cyklus výrobku. 
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Obr. č. 10 – Ukázka energetického štítku [27]. 
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3. „PSEUDOEKOLABELINGOVÉ ZNAČENÍ“ – MATENÍ 

SPOTŘEBITELE 

3.1. Greenwashing – marketingová strategie firem 

Řada firem vyskytujících se na globálním trhu má vybudovanou svou obchodní 

značku. Hodnota této značky je dána následujícími hlavními kategoriemi [1]: 

- znalostí jména značky 

- věrností značce 

- kvalitou, kterou spotřebitel vnímá u této značky 

- asociacemi spojenými s touto značkou. 

Jednotliví výrobci se snaţí porozumět spotřebnímu chování populace a hledají 

obecná východiska, která by charakterizovala toto chování. Obecná východiska pro 

spotřební chování zákazníků jsou formulována na základě výzkumu, které jsou zaměřeny 

na hodnocení obecného ekonomického klimatu [63]. 

Firmy na základě hodnocení obecného ekonomického klimatu zjistily stoupající 

trend obliby výrobků, které mají niţší negativní dopady na ţivotní prostředí.  

Marketingové kampaně firem se začínají „zelenat“. Čím dál častější jsou fráze jako 

„citlivé k ţivotnímu prostředí“, „ekologicky šetrné“, „být ekologický“, „udrţitelné“ apod. 

Výrobci se snaţí stále častěji v souvislosti s tímto trendem přesvědčit zákazníky, ţe právě 

oni jsou ekologicky na výši [18]. 

Lze říci, ţe v současnosti můţe firma prohlásit ledajaký výrobek za ekologicky 

šetrný. Záleţí jen na svědomí a etice marketingových pracovníků, zda daný produkt budou 

prezentovat pravdivě či lţivě [42]. 

Praxe, kdy výrobce představuje produkt jako šetrnější k ţivotnímu prostředí neţ 

odpovídá skutečnosti, se nazývá greenwashing (natírání na zeleno) [15]. 

Pojem greenwashing lze obecně vyloţit jako „dezinformaci šířenou organizací za 

účelem prezentovat environmentálně zodpovědný veřejný obraz sama sebe“ nebo rovněţ 

pomocí výrazu „zelené vymývání důvěřivých mozků“. Výrobci jsou si totiţ dobře vědomi, 
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ţe „zelená firma“ a její „zelené výrobky“ budí v lidech větší důvěru a tím její pověst a 

hodnota roste [42]. 

Kanadská organizace Terra Choice provedla v roce 2008 průzkum u 2219 výrobků 

na pultech kanadských a amerických obchodů. Zkoumala tvrzení pouţívaná firmami 

týkajících se vlivu na ţivotní prostředí. Průzkum zjistil, ţe pouze 25 produktů z celkového 

počtu 2219 informovalo o sobě pravdivě (2 %). Zbývající (98 %) výrobky byly 

prezentovány lţivě, informace o nich byly zavádějící, špatně podané či falešné. 

Greenwashing je marketingovou strategií, která byla rozvinuta do vysoké úrovně. Firmy 

při tvorbě informací o svých produktech pouţívají různé strategie. Kanadská organizace 

Terra Choice zjistila 7 nejvíce pouţívaných strategií [15]: 

- „zatajený háček“ – výrobce zdůrazňuje jen kladnou environmentální vlastnost, 

přičemţ jiné negativní aspekty zatajuje. Tato strategie byla vyuţita v 57 % 

zkoumaných produktů [33]. 

- vágní tvrzení – tovar je vydáván za přírodní, neobsahující chemikálie, citlivý 

k ţivotnímu prostředí. Nikde není uvedeno, co se konkrétně těmito pojmy myslí, a 

proto za přírodní můţe být povaţováno prakticky cokoliv. Vágní tvrzení bylo 

pouţito u 11 % zkoumaných výrobků [24]. 

- tvrzení bez důkazu – výrobek obsahuje výroky, ţe nebyl např. testován na zvířatech 

či je vydáván za bioprodukt. Pro tento výrok však neexistuje ţádný exaktní podklad 

(chybí např. věrohodný certifikát). Tvrzení bez důkazu tvořilo 26 % z celkového 

mnoţství zkoumaných produktů [15]. 

- menší zlo – např. biocigarety, zelené insekticidy a pesticidy. Je jasné, ţe je šetrnější 

v rámci environmentálně problematické kategorii. Tuto strategii v rámci 

sledovaných produktů pouţilo 1 % výrobků [33]. 

- irelevantní tvrzení – jde o tvrzení, které má vytvořit dojem, ţe konkurenční 

výrobky jsou ekologicky horší neţ produkt daného výrobce (např. na obalu spreje 

je spotřebiteli poskytnuta informace, ţe neobsahuje freony – ty byly zakázány před 

mnoha lety) [56]. 

- lhaní – mylná informace o certifikaci produktu [24]. 
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- uctívání falešných značek – výrobek pouţívá grafický symbol či prohlášení, ţe jeho 

kvality byly ověřeny nezávislým hodnotitelem. Ve skutečnosti ţádná nezávislá 

certifikace neproběhla [29]. 

Greenwashing je tedy podnikatelská praktika, kdy produkty nebo rovnou celá firma 

vypadají „zeleněji“ neţ odpovídá skutečnému stavu. Věrohodnost těchto firem jde stranou. 

Marketingoví pracovníci vědomě porušují etická pravidla a snaţí se vědomě klamat 

případné zákazníky [18]. 

Výrobci si velmi dobře uvědomují, ţe „zelená firma“ a její „zelené výrobky“ budí 

v lidech větší důvěru, a tím hodnota firmy a její pověst roste [42]. 

S greenwashingem se spotřebitelé na trhu setkávají jiţ po mnoho let. Státní orgány, 

zákonodárci i další instituce se snaţí kupující před těmito praktikami ochránit.  

Otázka ochrany spotřebitele se stala aktuální na celém světě. Přík ladem můţe být 

i OSN, jehoţ Valné shromáţdění přijalo rezoluci č. 39/248 o ochraně spotřebitele. Tato 

rezoluce byla schválena jiţ v roce 1985, z čehoţ je patrné, ţe nastolený problém trápí 

odpovědné instituce jiţ dlouho [22]. 

Nejen OSN se snaţí ochraňovat zákazníky v globálním měřítku, ale i EU vyvíjí 

mnoho let snahu zabránit klamání spotřebitelů a ochránit jejich zájmy. Snaţí se, aby 

úroveň ochrany zákazníků byla ve všech státech, které jsou jejím členem, na stejné úrovni. 

Tento poţadavek byl zajištěn Evropskou dohodou a Česká republika plně pravidla 

vyplývající z této Evropské dohody ve všech bodech akceptovala [32]. 

Jen malá část populace je seznámena se svými právy v oblasti ochrany spotřebitele, 

proto se vlády jednotlivých zemí i standardizační organizace snaţí uvést do obecného 

povědomí, jak se těmto praktikám bránit. Vydávají doporučení, jak rozeznat 

marketingovou nepravdivou nebo jinak zavádějící kampaň a vybírat zbo ţí opravdu 

šetrnější k ţivotnímu prostředí [13]. 

Kromě pojmu greenwashing se můţeme setkat i s pojmem pinkwashing a 

whitewashing [18]. 

Pinkwashing není úzce spjat s environmentální politikou podniku, ale jde rovněţ 

o vytváření falešného či „růţového dojmu“ o výrobku či podniku [49]. 
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Whitewashing, z něhoţ byl převzat termín greenwashing, je moţno definovat jako 

koordinovanou snahu překrývat nepříjemné skutečnosti. Pojem Whitewashing tedy 

znamená, ţe firmy, které se chlubí svou společenskou odpovědností (CSR – Corporate 

Social Responsibility), vlastně maskují nepřijatelné praktiky, ať uţ v oblasti bezpečnosti 

práce nebo v oblasti špatného zacházení se svými zaměstnanci, či mohou krýt i své 

korupční praktiky nebo výroba produktů v jejich závodech neodpovídá ekologickým 

limitům apod. [58]. 

Česká informační agentura ţivotního prostředí pomáhá na českém trhu s ekologicky 

šetrnými produkty nejen spotřebitelům, ale i výrobcům a odborníkům v marketingové 

oblasti. Výrobcům i dalším firmám nabízí bezplatné ověřování jejich tvrzení, které 

umoţňuje dodavatelům i prodejcům informovat zákazníky pravdivě. Tvrzení, která mohou 

pouţívat firmy v marketingové praxi, zveřejňuje CENIA na svých internetových stránkách 

v podobě databáze [14]. 

V souvislosti s praktikami firem v oblasti greenwashingu uvádí na svých webových 

stránkách jednoduchý návod pro spotřebitele, jak rozpoznat pravdivá reklamní tvrzení od 

tvrzení zavádějících či lţivých. Na prvním místě CENIA zdůrazňuje, ţe spotřebitel se má 

orientovat pomocí ekoznačky. Výrobky a sluţby, kterým je tato ekoznačka propůjčena, 

mají doloţené hodnocení nezávislé strany, které je dáno stanovenými a veřejně známými 

kritérii. Ministerstvo ţivotního prostředí, které je garantem certifikátu ekologicky šetrného 

výrobku, je dostatečnou zárukou, ţe výrobek splňuje poţadavek ekologické šetrnosti [14]. 

CENIA dále doporučuje spotřebitelům, aby si v případě pochybností o ekologicky 

šetrném produktu kladli následující otázky [28]: 

- týká se tvrzení o produktu jen jednoho vlivu na ţivotní prostředí (nebo úzké 

skupiny)? Odpoví- li si spotřebitel kladně, měl by se zajímat o další informace 

o produktu, které mu umoţní udělat si podrobnější obrázek o výrobku a jeho 

dopadu na ţivotní prostředí. Spotřebitel by si měl být vědom, ţe pokud se tvrzení 

týká jen úzké skupiny vlivu či jen jednoho vlivu výrobku na ţivotní prostředí, můţe 

výrobce zatajovat jiný faktor, který má podstatnější negativní vliv na ţivotní 

prostředí. 
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- mohu si toto tvrzení ověřit podrobnějšími informacemi či důkazy? Značky či 

visačky u produktu nemusí poskytovat podrobné či vědecké informace o výrobku, 

ale jejich součástí by mělo být sdělení, kde se tato data nachází.  

- je tvrzení, které hodnotí pozitivní vliv produktu na ţivotní prostředí, jasné a 

srozumitelné samo o sobě? Je k dispozici podrobnější vysvětlení? Pokud si 

spotřebitel odpoví na otázku není, jde o tvrzení vzbuzující podezření. 

- je dané tvrzení relevantní i pro všechny ostatní produkty začleněné v této kategorii? 

Pokud ne, můţe být tvrzení pravdivé, ale neaktuální (prováděcí předpisy, normy 

apod. zakazují pouţívání uvedených sloţek, které produkt obsahuje, a uvedené 

tvrzení je tudíţ irelevantní).  

- kdyţ si zjistím více informací o výrobku, zůstává dané tvrzení pravdivé? Odhalit 

v tomto případě lţivý marketingový tah je velmi obtíţné. Výrobce v těchto 

případech velmi často pouţívá tvrzení o certifikaci. Správně by měla být cert ifikace 

vydána nezávislou třetí stranou. Pokud firma argumentuje certifikací, která ve 

skutečnosti nebyla oprávněnou institucí vydána, můţe si spotřebitel tento údaj 

ověřit. Existují certifikační programy, které jsou důvěryhodné a oficiální (FSC – 

Forest Stewardship Council, ekoznačka EU „Květina“, Ekologicky šetrný 

výrobek). Toto ověření je velmi náročné nejen na čas, ale i odborné znalosti.  

- vzbuzuje tvrzení dojem ekologické šetrnosti u produktu, který patří do kategorie 

„pochybně“ prospěšné k ţivotnímu prostředí? Spotřebitel si má uvědomit, ţe 

výrobce či prodejce v něm vytváří dojem, ţe daný produkt je zdravější a ekologicky 

šetrnější neţ výrobek zařazený do stejné kategorie, ale z hlediska jednotlivých 

sloţek daného produktu je méně škodlivý.  

3.2. Lživé a zavádějící značky 

Spotřebitel se při koupi výrobků můţe setkat na obalech se značkami, které nemají 

nic společného s certifikací, která byla udělena nezávislou stranou. Tyto symboly tedy 

nejsou garantovány ani hlídány třetí stranou a neposkytují tudíţ záruku, která odpovídá 

kvalitě produktů majícího tuto certifikaci. Vzhledem k časově a finančně náročnému 

schvalovacímu procesu pro propůjčení certifikace se některé firmy uchylují ke klamání 

spotřebitele v rozporu se zákonem na ochranu spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), kdyţ 
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pouţívají vymyšlené, zavádějící a lţivé symboly. Dalším moţným důvodem ke klamání 

zákazníka zavádějící či lţivou značkou je fakt, ţe produkt by certifikací neprošel, protoţe 

nesplňuje náročná kritéria propůjčení certifikace nezávislou třetí stranou [26, 27]. 

Firmy si jsou dobře vědomy stoupajícího trendu obliby výrobků, které mají 

minimální negativní dopad na ţivotní prostředí a rostoucích zisků z nich, a proto se 

uchylují k výše uvedeným praktikám a matou spotřebitele značkami, které jsou vizuálně 

obdobné jako certifikované. Výrobci vyuţívají skutečnosti, ţe jen málokterý spotřebitel je 

s problematikou certifikace symbolů dobře seznámen a dovede se v dané problematice 

orientovat, většina populace nemá hluboké znalosti v dané oblasti, a stává se tak snadným 

terčem pro klamání lţivými či zavádějícími symboly.  

Níţe uvádím příklady některých klamavých značek (viz. obr. č. 11, 12, 13) [27]: 

 

 

Obr.č.11 – Falešná ekoznačka Ekologii ku prospěchu [27].  

 

 

Obr.č.12 – Falešná ekoznačka Ekologický výrobek  [64]. 
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Obr.č.13 – Falešná ekoznačka vyrobeno z recyk lovaného papíru [27].  
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4. METODIKA 

4.1. Srovnání bezpečnostních listů vybraných produktů s Technickou 

směrnicí č. 07- 2009 z hlediska environmentálních požadavků a kritérií 

k propůjčení ochranné známky 

Výzkum ekologicky šetrných produktů a výrobků bez environmentálního značení 

jsem zahájila v listopadu roku 2009. Musela jsem se seznámit s pojmem certifikovaných a 

necertifikovaných produktů. Vodítkem pro mě byla Technická směrnice č. 07 - 2009 

Ministerstva ţivotního prostředí, která specifikuje podmínky propůjčení značky ekologicky 

šetrným výrobkům pro tekuté čisticí přípravky. Pro analýzu jednotlivých vybraných 

parametrů výrobků jsem si musela opatřit bezpečnostní listy, které jsou povinnou součástí 

dodávaného výrobku. 

Po obdrţení obou dokumentů jsem srovnávala jednotlivé vybrané parametry 

z bezpečnostních listů [6, 7, 8, 9, 10, 11] s vybranými parametry Technické směrnice č. 07 

- 2009 [39]. 

4.1.1. Technická směrnice č. 07 - 2009 – Tekuté čisticí přípravky 

Ministerstvo ţivotního prostředí, které stanovuje environmentální kritéria a 

poţadavky na produkty a sluţby ve vybraných kategoriích pro propůjčení certifikace, 

vydalo Technickou směrnici č. 07 - 2009 – Tekuté čisticí přípravky. Ve směrnici jsou 

popsány jednotlivé poţadavky na environmentální kritéria, který musí daný produkt splnit, 

aby mu byla udělena certifikace ekologicky šetrného výrobku. Cílem stanovených 

poţadavků a kritérií je podporovat [79]: 

- sniţování objemu chemických látek a tím sniţovat negativní dopady na ţivotní 

prostředí 

- omezování pouţívaných nebezpečných látek  

- dosaţení zvýšené biologické rozloţitelnosti 

- omezování vzniku odpadů tím, ţe se budou sniţovat objemy obalů. 

Technická směrnice č. 07 - 2009 definuje základní pojmy, vymezuje kategorie, 

základní poţadavky, specifické poţadavky, environmentální kritéria a ověřování. Metodika 
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k určování jednotlivých specifických poţadavků a environmentálních kritérií je určená 

normou nařízení Komise (ES) č. 440/2008 Sb.  

4.1.2. Bezpečnostní listy vybraných produktů 

Výrobce či dovozce musí výrobek opatřit ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb. (hlava 

IV, § 23) a ve smyslu vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb. bezpečnostním listem. Bezpečnostní 

list se můţe vyskytovat ve formě tištěné či elektronické. Elektronická podoba 

bezpečnostního listu je výrobcem poskytována po vzájemné dohodě. Podrobný obsah 

bezpečnostního listu je stanoven Ministerstvem průmyslu a obchodu.  

Z bezpečnostního listu můţeme identifikovat: název přípravku, výrobce (dovozce), 

sloţení přípravku. Obsahem bezpečnostního listu jsou i údaje o nebezpečnosti přípravku, 

pokyny pro první pomoc. Obsahuje rovněţ toxikologické a ekologické informace 

o přípravku atd.  

4.1.3. Porovnání bezpečnostních listů vybraných funkčně shodných 

výrobků s certifikačním environmentálním značením a bez tohoto 

značení s Technickou směrnicí č. 07 - 2009 – Tekuté čisticí přípravky 

Technickou směrnici MŢP č. 07 - 2009 jsem získala z internetových stránek České 

informační agentury ţivotního prostředí (CENIA). Bezpečnostní listy jsem si musela 

vyţádat u jednotlivých prodejců. Necertifikované výrobky jsem zakoupila v obchodním 

řetězci Kaufland a poţádala jsem marketingové oddělení Kauflandu o elektronické zaslání 

příslušných bezpečnostních listů. Ze skupiny zkoumaných výrobků bez environmentálního 

značení dva bezpečnostní listy byly zaslány neprodleně (Diava – od firmy Tatrachema CZ 

spol.s.r.o.Hodonín, Clin – Henkel CEE, Vídeň). Problémy nastaly se zasláním 

bezpečnostního listu Jaru, kterým marketingové oddělení nedisponovalo, proto jsem si ho 

opatřila z internetových stránek výrobce (Procter&Gamble). Bezpečnostní listy ze skupiny 

ekologicky šetrných výrobků mi zaslala firma Missiva, spol. s r. o., kterou jsem si náhodně 

vybrala z databáze ekologicky šetrných výrobků, kterou uvádí na svých internetových 

stránkách CENIA. V tomto případě mi byly listy zaslány společně s vybranými 

certifikovanými tekutými čisticími přípravky. Firma Missiva, spol. s r. o. nemá obchodní 
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zastoupení v běţných prodejnách, o její výrobky jsem si musela poţádat elektronickou 

formou. Výrobky s bezpečnostními listy jsem obdrţela obratem.  

 

Testování produktů sloužících k leštění nábytku 

Nejprve jsem prováděla analýzu vybraných parametrů bezpečnostního listu 

certifikovaného výrobku Balzamína, který slouţí k leštění nábytku, s Technickou směrnicí 

č.07 - 2009. Porovnávala jsem nevyhovující R-věty, minimální biologickou rozloţitelnost 

tenzidů, obsah nepřípustných látek, dermální dráţdivost, ekotoxicitu a kontaminovanost 

z bezpečnostního listu se směrnicí č. 07 - 2009 v bodě 4 – Specifické poţadavky a 

environmentální kritéria (viz. směrnice č. 07 - 2009). Prováděla jsem rovněţ porovnávání 

údajů z obalu výrobku s Technickou směrnicí č.  07 - 2009 – Tekuté čisticí prostředky 

v části č. 4 – Specifické poţadavky a environmentální kritéria.  

Stejným způsobem byl podroben analýze výrobek na leštění nábytku Diava, který 

neobdrţel environmetnální značení. 

 

Testování výrobků, které jsou určeny k mytí oken 

Ekologický produkt Jasněnka a Clin bez environmetnálního značení jsem 

analyzovala obdobným způsobem jako přípravky slouţící k leštění nábytku. Byly 

sledovány stejné vybrané parametry uvedené v bezpečnostních listech s bodem 4 – 

Specifické poţadavky a environmentální kritéria Technické směrnice č. 07 - 2009. Analýze 

byl rovněţ podrobeny i obaly výrobků. Opět jsem srovnávala vybrané údaje z obalu se 

směrnicí č.07 – 2009 v bodě 4. 

 

Testování výrobků k mytí nádobí 

Celestína slouţí k mytí nádobí a má propůjčenou certifikaci ekologicky šetrného 

výrobku. Jar se pouţívá rovněţ k mytí nádobí, nicméně nemá certifikát ekologicky 

šetrného výrobku. Analýzu jsem prováděla stejným způsobem jako u produktů určených 

k leštění nábytku a k mytí oken. 
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4.1.4. Porovnání vybraných funkčně shodných produktů s certifikačním 

environmentálním značením a bez tohoto značení  

V další části mé diplomové práce jsem prováděla srovnání výrobků opatřených 

značkou ekologicky šetrného výrobku s výrobky bez environmentálního značení. 

Hodnotila jsem, jak funkčně obdobné produkty ve vybraných parametrech dopadly ve 

srovnání vůči sobě. Analýzu ekologicky a neekologicky šetrných produktů jsem provedla 

ve stejných kategoriích jako bylo uvedeno v kapitole 4.1.3. 

Vzájemně jsem porovnávala následující dvojice přípravků: 

- Balzamína (s environmentálním značením) x Diava (bez značení) 

- Jasněnka (s environmentálním značením) x Clin (bez značení) 

- Celestína (s environmentálním značením) x Jar (bez značení) 

4.1.5. Porovnání skupiny produktů s environmentálním značením a skupiny 

produktů bez značení ve vybraných parametrech 

Po provedení výše uvedených analýz jsem porovnávala ve vybraných parametrech 

skupinu ekologicky šetrných produktů se skupinou produktů bez značení. Zajímalo mě, jak 

se jednotlivé skupiny sledovaných přípravků odlišují ve zkoumaných údajích, zda splňují, 

či nesplňují specifické poţadavky a environmentální kritéria, která jsou stanove na 

v Technické směrnici MŢP č. 07 - 2009. 

4.2. Efektivita z hlediska užitných vlastností výrobků 

Vybrané produkty s certifikačním environmetnálním značením a bez tohoto značení 

jsem hodnotila i z hlediska jejich funkčnosti a ceny. Z funkčního hlediska jsem u výrobků 

analyzovala: 

- velikost plochy, kterou daný výrobek vyčistil, vyleštil či umyl 

- kolikrát lze z daného objemu výrobku vyčistit, vyleštit či umýt plochu 

o definovaných rozměrech 

- subjektivní pocity a vjemy, kterými na mě produkt působil. 
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Z cenového hlediska mě zajímalo porovnání cen funkčně shodných výrobků se 

značkou ekologicky šetrného výrobku  a bez značky. Srovnávala jsem objemově shodné 

mnoţství funkčně shodných ekologicky šetrných výrobků a  výrobků bez značky, abych 

mohla vyhodnotit, zda je pro spotřebitele certifikovaný výrobek ekonomicky výhodnější 

neţ výrobek bez značení. 

4.2.1. Analýza certifikovaných přípravků a výrobků bez značení z hlediska 

jejich funkčnosti 

Produkty určené k leštění nábytku – Balzamína (certifikovaný produkt), 

Diava (bez environmentálního značení) 

Přípravky byly zkoušeny na dvou dřevěných stolech o rozměrech 149 cm délky a 

73 cm šířky, tedy o ploše asi 1,0877 m2, přičemţ jeden stůl byl leštěn přípravkem 

Balzamína s propůjčenou certifikací ekologicky šetrného výrobku. Posléze byl tentýţ 

pokus opakován s produktem bez značení – Diavou na druhém stole.  

Ekologicky šetrný produkt Balzamína o objemu 500 ml byl naředěn dle pokynů 

uvedených na etiketě (2010) do řed icí láhve. Na etiketě bylo uvedeno, ţe doporučné 

naředění Balzamíny je 20 ml Balzamíny do 1 litru vody.  

Do ředicí láhve o objemu 500 ml bylo namícháno 490 ml vody a 9,8 ml 

koncentrátu Balzamíny. Takto namíchaný poměr byl důkladně protřepán a promíchán a 

následně byl aplikován na dřevěný povrch stolu.  

Diava byla pouţita jako funkčně shodný přípravek k Balzamíně. 

Tento produkt o objemu 330 ml jsem nanášela na povrch dřevěného stolu a po jeho 

zaschnutí jsem jej vyleštila.  

Všímala jsem si i subjektivních vjemů a pocitů při práci s těmito produkty. 

 

Přípravky sloužící k leštění oken – Jasněnka (ekologicky šetrný výrobek) a 

Clin (bez environmentálního značení) 

Okno o rozměrech délky 98 cm a šířky 76 cm, tedy ploše o 0,7448 m2 bylo nejprve 

testováno a myto pomocí přípravku s certifikačním environmentálním značením – 
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Jasněnkou. Druhé okno o stejných rozměrech bylo také umyto, ale tentokrát s přípravkem 

bez tohoto značení, nicméně určenému ke stejnému účelu jako Jasněnka, tedy k čištění skla 

a skleněných ploch – produktem Clin. 

Jasněnka, která měla objem 500 ml, byla ředěná dle pokynů etikety (2010) 

v poměru 1:10. V tomto poměru byla Jasněnka rozředěna v ředicí láhvi o objemu 500 ml, 

přičemţ mnoţství koncentrátu Jasněnky přidaného do této 500 ml řed icí láhve bylo asi 

45 ml a mnoţství vody určeného k naředění koncentrátu Jasněnky bylo 455 ml. Takto 

naředěný čisticí prostředek byl pouţit k umytí okna o výše definovaných rozměrech.  

Zároveň jsem hodnotila i subjektivní vjemy a pocity, které na mě při práci s výše 

uvedenými přípravky působily.  

 

Výrobky, které slouží k mytí nádobí – Celestína (ekologicky šetrný výrobek), 

Jar (bez environmentálního značení) 

Dřez o objemu asi 12 litrů byl naplněn do objemu asi 6 litrů vodou.  

Nádobí znečištěné 3 plnými lţícemi rostlinného tuku (talíře o průměru asi 25 cm) 

bylo nejprve umyto pomocí produktu se značkou ekologicky šetrného výrobku – 

Celestínou. Ekologicky šetrný produkt o objemu 500 ml byl naředěn v poměru 

doporučeném na etiketě (2010). Doporučený poměr ředění byl 1:5. 

Do ředicí láhve o objemu 500 ml byla Celestina naředěna s vodou (83 ml Celestíny 

a 415 ml vody). Z ředicí láhve jsem do 6 litrů vody, kterou byl naplněný dřez, aplikovala 

25 ml. Potom jsem vodu ze dřezu vypustila, dřez jsem znovu naplnila stejným objemem 

vody a jako čisticí prostředek jsem pouţila Jar (prostředek bez environmentálního 

značení). Z láhve o objemu 500 ml jsem přidala do vody 25 ml Jaru. K umývání tímto 

prostředkem jsem pouţila další stejně znečištěné talíře.  

Při práci s prostředky na mytí nádobí jsem analyzovala své subjektivní pocity a 

vjemy, kterými na mě působily.  
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4.2.2. Analýza přípravků s environmentálním značením a přípravků bez 

značení z cenového hlediska 

Provedla jsem srovnání výrobků s environmentálním značením a výrobků bez 

značení z hlediska jejich ceny. Ekologicky šetrné výrobky bylo vţdy třeba naředit dle 

pokynů uvedených na etiketě příslušného produktu do řed icí láhve. Spočítala jsem, kolik 

ředicích láhví lze získat z 500 ml původního koncentrátu. Řed icí láhev měla objem 500 ml. 

Pak jsem spočítala cenu čisticího prostředku (naředěného ekologicky šetrného výrobku 

v ředicí láhvi) stejného objemu, jaký měl funkčně shodný přípravek bez tohoto značení. 

Takto spočítanou cenu jsem srovnala s cenou za  přípravek bez environmentálního značení. 

4.3. Porovnání informací podávaných spotřebitelům o produktech se 

značkou ekologicky šetrného výrobku a bioproduktech  

Od listopadu 2009 do konce února 2010 jsem si všímala, jak jsou spotřebitelé 

informováni z různých zdrojů o produktech nesoucí ekoznačku  Ekologicky šetrný 

výrobek, Produkt ekologického zemědělství.  

Předmětem mého zájmu byly níţe uvedené oblasti průzkumu: 

- Obchodní řetězce 

- Televize a rozhlas 

- Tištěná periodika 

- Internetové portály. 

4.3.1. Obchodní řetězce (supermarkety, hypermarkety)  

a) Ve sledovaném období jsem kompletovala letáky z různých obchodních řetězců, 

abych získala přehled o zájmu marketingových oddělení informovat spotřebitele 

o bioproduktech a výrobcích s certifikačním environmentálním značením. Snaţila jsem se 

získat propagační materiály z vybraných obchodních míst, které jsou situovány na území 

města Ostravy. Pro analýzu jsem měla k dispozici letáky z následujících prodejen: 

- Albert 

- Globus 
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- Hruška 

- Kaufland 

- Lidl 

- Tesco 

Kaţdý obchodní řetězec byl reprezentován 16 letáky.  

Na letácích jsem sledovala výrobky, které byly spotřebiteli nabízeny. Nezajímala 

mě cena produktu, ale nabídka sortimentu ekologicky šetrných produktů a bioproduktů. 

b) Ohledně prezentace a umístění sledovaných produktů jsem navštívila vybrané 

prodejny na území města Ostravy. Opět jsem se zajímala o biovýrobky a produkty 

s environmentálním značením. Prováděla jsem analýzu, zda jsou výrobky bio a produkty se 

značkou ekologicky šetrného výrobku zastoupeny v nabídkách vybraných obchodních 

řetězců a dále jsem sledovala jejich prostorové uspořádání na regálech v obchodních 

střediscích. Průzkum jsem uskutečnila ve stejných řetězcích, od kterých jsem kompletovala 

letáky. 

4.3.2. Televize a rozhlas 

Po zadání diplomové práce jsem začala pravidelně sledovat televizní a rozhlasové 

vysílání. Monitorovala jsem následující televizní a rozhlasové stanice:  

a) televizní stanice 

- ČT 1 

- ČT 2 

- Prima 

- Nova 

- TV Barrandov 

V průměru ve sledovaném období jsem strávila u jednotlivých televizních kanálů 

v nejsledovanějších časech (od 17:30 – 22 hodin) 240 hodin. Vzhledem k tomu, ţe 

komerční stanice Prima, Nova a Tv Barrandov disponují větším podílem reklam neţ ČT 1 
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a ČT 2, nebyly hodiny, které jsem věnovala sledování televizních stanic rovnoměrně 

statisticky rozloţené. Časové rozdělení svého sledování uvádím níţe: 

- ČT 1 – 45 hodin 

- ČT 2 – 10 hodin 

- Prima – 65 hodin 

- Nova – 85 hodin 

- TV Barrandov – 35 hodin 

b) rozhlasové stanice 

- Radioţurnál 

- Frekvence 1 

- Orion 

Rozhlasové vysílání výše uvedených stanic jsem sledovala jen pro účely analýzy 

mé diplomové práce. Po dobu 48 hodin jsem poslouchala jejich program. Vzhledem 

k tomu, ţe neznám procento posluchačů, kteří jednotlivé stanice poslouchají, rozhodla 

jsem se čas věnovaný výzkumu rovnoměrně rozloţit:  

- Radioţurnál – 16 hodin 

- Frekvence 1 – 16 hodin 

- Orion – 16 hodin 

4.3.3. Tištěná periodika  

Danou problematiku jsem mapovala i u vybraných novin a časopisů. Z denního 

tisku jsem vybrala následující tituly: 

- Mladá fronta dnes 

- Právo 

- Moravskoslezský deník  

- Lidové noviny 

Sledovala jsem četnost výskytu článků, které se zajímaly o mnou sledované téma.  
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V databázi CASLIN jsem se snaţila vyhledat časopisy, které by obsahovaly témata 

o bioproduktech a produktech s certifikačním environmentálním značením. 

4.3.4. Internetové portály  

Internet pouţívá především mladší generace. Senioři informace na síti většinou 

nevyhledávají. Na internetovém vyhledávači Google.com jsem zadávala klíčová slova, 

která by mi pomohla vyhledat relevantní informace o výrobcích se značkou ekologicky 

šetrného výrobku a bioproduktech. Zadávala jsem klíčová slova, která běţně souvisí se 

zájmem jednotlivých spotřebitelů (slevy potravin, ceny čist icích přípravků, nabídka 

mycích přípravků apod.). 

4.4. Návrh kampaně na zviditelnění vybraných ekologicky šetrných 

produktů 

Na základě získaných výsledků a informací zpracovaných v kapitole 5 jsem se 

snaţila navrhnout kampaň na zviditelnění vybraného ekologicky šetrného produktu. Pro 

obchodní řetězce jsem navrhla letáky vybraných ekologicky šetrných produktů – 

Balzamíny, Jasněnky a Celestíny. Navrhla jsem, jak umístit certifikované výrobky, aby 

byly pro spotřebitele atraktivnější.  

Zabývala jsem se televizí i rozhlasem, které mají obrovský mediální vliv na 

spotřebitelské vědomí. Navrhla jsem moţnosti, jak daná média mohou přispět k vyšší 

informovanosti o certifikovaných výrobcích.  

Rovněţ jsem se zamýšlela nad moţnostmi, které mají tištěná periodika – noviny a 

časopisy ve své kompetenci a jak mohou prostřednictvím těchto moţností ovlivnit 

spotřebitelské vědomí ve prospěch ekologicky šetrných výrobků.  

Nakonec jsem se zamyslela nad internetovými portály a jejich moţnostmi ovlivnit  

chování spotřebitele.  
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5. VÝSLEDKY 

5.1. Srovnání bezpečnostních listů vybraných produktů s Technickou 

směrnicí č. 07- 2009 z hlediska environmentálních požadavků a kritérií 

k propůjčení ochranné známky 

V této kapitole se zabývám hodnocením výsledků, které jsem získala porovnáním 

bezpečnostních listů vybraných produktů s technickou směrnicí č. 07 - 2009 – tekuté čisticí 

přípravky, z hlediska environmentálních poţadavků a kritérií k propůjčení certifikace.  

5.1.1. Porovnání bezpečnostních listů vybraných funkčně shodných 

výrobků s certifikačním environmentálním značením a výrobků bez 

tohoto značení s vybranými parametry Technické směrnice č. 07 - 

2009  

Porovnání bezpečnostních listů vybraných funkčně shodných výrobků 

určených k leštění nábytku s certifikačním environmentálním značením a výrobků 

bez tohoto značení s Technickou směrnicí č. 07 – 2009 – Tekuté čisticí přípravky 

a) Bezpečnostní list (verze 2009) produktu se značkou ekologicky šetrného výrobku 

na leštění nábytku Balzamíny (viz. příloha č. 1) jsem porovnávala  s vybranými parametry 

ze směrnice č. 07 - 2009. 

Certifikovaný výrobek firmy Missiva spol.s.r.o.-Balzamína – mýdlový čistič 

nábytku Balzamína (viz. obr. č. 14). 

Produkt, který slouţí jako mýdlový čistič na nábytek. Jde o mycí, odmašťovací 

prostředek mající certifikační environmentální značení, coţ je patrné z etikety daného 

výrobku (verze 2009).  
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Obr. č.14 – Certifikovaný výrobek Balzamína (autor, 2010).  

 

Bezpečnostní list Balzamíny (2009) udává, ţe produkt obsahuje látku, která je 

klasifikována jako nebezpečná větou R 36. Dále informace o sloţení přípravku uvádí věty 

R 38, R 41. Věta R 36 informuje spotřebitele, ţe můţe dojít k podráţdění očí; věta R 38 

upozorňuje na nebezpečí moţnosti podráţdění kůţe a věta R 41 signalizuje moţnost 

váţného poškození očí. Tyto R- věty nejsou součástí směrnice č. 07 - 2009, která 

specifikuje podmínky pro propůjčení a vyjmenovává R –věty, které nejsou v souladu 

s udělením známky ekologicky šetrného výrobku.  

Dle směrnice č. 07 - 2009 musí být kaţdá povrchově aktivní látka, kterou produkt 

obsahuje, snadno biologicky rozloţitelná.  

Bezpečnostní list (2009) analyzovaného výrobku uvádí, ţe biologická rozloţitelnost 

není stanovena.  

Obsah nepřípustných nebo omezeně přípustných látek v přípravku splňuje kritéria 

certifikačního environmentálního značení. Ve výrobku není obsaţena chemická látka 

EDTA (ethylendiamintetraoctová kyselina) ani deriváty, které jsou obdobné této chemické 
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sloučenině. Rovněţ nesmí obsahovat soli těchto derivátů. V čisticím prostředku 

zaznamenáváme rovněţ absenci aduktů alkylfenolů s etylenoxidem.. 

Stupeň dermální dráţdivosti dle směrnice č. 07 - 2009 nesmí být vyšší neţ 1. 

Bezpečnostní list (2009) ani etiketa (2009) neuvádí přesný stupeň primární koţní iritace, 

nicméně uvádí, ţe můţe dojít při styku s tímto přípravkem k podráţdění oční sliznice.  

Ekotoxicita produktu není stanovena.  

Informace o mikrobiální kontaminovanosti produktu není uvedena. Dle směrnice 

č. 07 - 2009 produkt nesmí obsahovat patogenní ani podmíněné patogenní 

mikroorganismy. 

Spotřebitelský obal splňuje kritéria produktu s environmentálním značením. Jsou 

zde uvedeny všechny látky obsaţené v přípravku i jeho pouţití a doporučené dávkování. 

Obal rovněţ umoţňuje dodrţet dávkování dle doporučení, které výrobce na etiketě uvádí. 

Výrobek je recyklovatelný. Etiketa (2009) výrobku udává moţnost vracení prázdného 

obalu firmě. 

b) Bezpečnostní list (verze 2008) produktu bez environmentálního značení k leštění 

nábytku Diavy (viz. příloha č. 2) jsem srovnávala s vybranými parametry ze směrnice č. 07 

- 2009 

Diava je výrobek plnící srovnatelnou funkci jako produkt Balzamína, ale 

nedisponuje certifikačním environmentálním značením. 

Diava s včelím voskem (viz. obr. č. 15) – lešticí přípravek na nábytek. 
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Obr. č.15 – Diava s včelím voskem (autor, 2010).  

 

Dle bezpečnostního listu (2008) nevyhovuje výrobek environmentálnímu kritériu 

toxicity vůči vodním organismům a můţe způsobit neţádoucí dopady ve vodním prostředí 

z dlouhodobého hlediska (věta R51 +53). 

Biologická rozloţitelnost tenzidů je větší neţ 80 %, coţ vyhovuje směrnici č. 07 -

2009. 

Přípravek obsahuje heptamethyltrisiloxan modifikovaný polyalkylenoxidem 

v obsahu menším neţ 5 % hm. Vzhledem k výskytu polyalkylenoxidu nesplňuje 

poţadavek pro udělení certifikace ekologicky šetrného výrobku.  

Stupeň primární koţní iritace není uveden, v bezpečnostním listu se udává, ţe můţe 

dojít k podráţdění oční sliznice.  
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Testy akutní toxicity na vodních organismech (LC50, EC50, IC50) nejsou 

v bezpečnostním listě (2008) zaznamenány.  

Přítomnost patogenních a podmíněně patogenních mikroorganismů není uvedena 

ani v bezpečnostním listu (2008) ani na etiketě (2008).  

Obal obsahuje označení látek obsaţených v přípravku, rovněţ informace o jeho 

pouţití. Postrádá dle směrnice č. 07 - 2009 informace o dávkování přípravku, nicméně 

dávkovač je součástí vybavení produktu. Na etiketě (2008) výrobku nejsou uvedeny 

pokyny a informace o správném způsobu nakládání s pouţitým obalem dle zákona 

č. 477/2001 Sb. o obalech ve znění pozdějších předpisů.  

 

Porovnání bezpečnostních listů vybraných funkčně shodných výrobků 

určených k čištění oken s certifikačním environmentálním značením a přípravků bez 

tohoto značení s Technickou směrnicí č. 07 - 2009 – Tekuté čisticí přípravky 

a) Bezpečnostní list (verze 2009) produktu s environmentálním značením na čištění 

oken Jasněnky (viz. příloha č. 3) jsem analyzovala s vybranými parametry ze směrnice 

č. 07 -2009. 

Certifikovaný výrobek firmy Missiva spol. s.r.o. Jasněnka (viz. obr. č. 16) – 

produkt se značkou ekologicky šetrného výrobku pro čištění, údrţbu oken, čištění 

keramických a plastových ploch.  
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 Obr. č.16 – Certifikovaný výrobek Jasněnka (autor, 2010).  

 

Dle bezpečnostního listu (2009) není přípravek klasifikován jako nebezpečný. 

Znamená to, ţe neosahuje karcinogenní, mutagenní, teratogenní a toxické látky. Součástí 

přípravku je látka isopropanol s R větami: 11, 36 a 67, které nejsou obsahem směrnice 

č. 07 - 2009. 

Dle bezpečnostního listu (2009) povrchové aktivní látky, které jsou obsaţeny ve 

výše uvedeném produktu, vyhovují biologické rozloţitelnosti podle nařízení Evropského 

parlamentu a rady (ES) č. 648/2004 o detergentech. Není však blíţe specifikována míra 

biologické rozloţitelnosti nejen v bezpečnostním listu, ale ani na etiketě.  

Obsah nepřípustných či omezeně přípustných látek je nulový.  

Primární koţní iritace je niţší neţ stupeň 1, ale dle bezpečnostního listu můţe dojít 

k podráţdění očí. 

Ekotoxicita týkající se testů na rybách, perloočkách a řasách není v bezpečnostním 

listu stanovena. Bezpečnostní list obsahuje pouze informaci, ţe data nejsou k dispozici. 

Kontaminace patogenními či podmíněně patogenními mikroorganismy není 

uvedena. 
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Na spotřebitelském obalu je uvedeno označení všech látek, které přípravek 

obsahuje, pouţití přípravku i doporučené dávkování, které se vztahuje k dávkovači obalu. 

Jsou zde rovněţ uvedeny pokyny i informace o správném způsobu nakládání s pouţitým 

obalem. 

b) Bezpečnostní list (verze 2008) produktu bez environmentálního značení na 

čištění oken Clinu (viz. příloha č. 4) jsem zkoumala s vybranými parametry ze směrnice 

č. 07 - 2009. 

Výrobek bez značení Clin (viz. obr. č. 17) – pro čištění a údrţbu oken a čištění 

keramických ploch. 

 

Obr. č. 17 – Necertifikovaný výrobek Clin (autor, 2010). 

 

Přípravek bez environmentálního značení Clin zastává obdobnou funkci jako 

výrobek Jasněnka, kterému byla propůjčena „ekoznačka“. Jde rovněţ o víceúčelový čist icí 

přípravek na okna, který neobsahuje chemické látky klasifikovatelné jako karcinogenní, 

toxické pro reprodukci, teratogenní, mutagenní či toxické vůči vodním organismům.  

Povrchově aktivní látky obsaţené v přípravku jsou snadno odbouratelné, dle 

bezpečnostního listu (2008) v průměru z 90 %. Perzistence a rozloţitelnost uvedená 
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v bezpečnostním listě splňuje detergentovou směrnici č. 82/242 EU (neiontové povrchové 

aktivní látky), popřípadě směrnici č. 82/243 (aniontové povrchové aktivní látky).  

Produkt neobsahuje ţádné nepřípustné či omezeně přípustné látky vyjmenované ve 

směrnici č. 07 - 2009, ale z nebezpečných látek je přítomen ethanol a 1-butoxypropan-2-ol. 

Přípravek je v bezpečnostním listu (2008) klasifikován jako dermálně nedráţdivý, 

při kontaktu s oční sliznicí můţe dojít ke slabému podráţdění očí, nicméně není 

klasifikován jako dráţdivý.  

Ekotoxicita je testována pouze pro ryby a LC50> 100 mg/l. Dále je uvedena akutní 

toxicita pro bakterie, která je větší neţ 100 mg/l. Směrnice č. 07 - 2009 však tuto informaci 

neuvádí. 

Kontaminace patogenními a podmíněně patogenními mikroorganismy není 

uvedena. 

Na spotřebitelském obalu nejsou uvedeny všechny látky obsaţené v přípravku. 

Bezpečnostní list nicméně tyto látky uvádí (ethanol a 1-butoxypropan-2-ol). Obal rovněţ 

neobsahuje údaje o doporučeném dávkování. Součástí produktu je dávkovač i informace 

o pouţití přípravku. Výrobek je recyklovatelný. Nicméně v některých aspektech 

nevyhovuje parametrům, které jsou rozhodující pro propůjčení značky ekologicky šetrného 

výrobku. 

 

Porovnání bezpečnostních listů vybraných funkčně shodných výrobků 

určených k mytí nádobí s certifikačním environmentálním značením a bez tohoto 

značení s Technickou směrnicí č. 07 - 2009 – Tekuté čisticí přípravky 

a) Bezpečnostní list (verze 2009) produktu se značku ekologicky šetrného výrobku 

na mytí nádobí Celestíny (viz. příloha č. 5) jsem porovnávala s vybranými parametry ze 

směrnice č. 07 - 2009. 

Certifikovaný výrobek firmy Missiva spol. s.r.o. Celest9na (viz. obr. č. 18) –

certifikovaný produkt k ručnímu mytí nádobí. 
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Obr. č.18 – Certifikovaný výrobek Celestína (autor,2010). 

 

Chemické látky splňují veškerá environmentální kritéria, která byla stanovena 

technickou směrnicí Ministerstva ţivotního prostředí.  

Biologická rozloţitelnost tenzidů vyhovuje nařízení evropského parlamentu a rady 

(ES) č. 648/2004, ale bezpečnostní list (2009) neuvádí konkrétní číslo míry biologické 

rozloţitelnosti.  

Obsah nepřípustných a omezeně přípustných látek je v souladu se směrnicí č. 07 -

2009. Z chemických přísad aniontových, neiontových a amfoterních tenzidů bezpečnostní 

list (2009) uvádí informace o sulfonové kyselině (C13-17-sec-alkan-, sodné soli); mastném 

alkoholu (C12-14, etoxylován, sulfátován, Nasul); Coco-dikarboxymethyl- imidazolinu. 

Primární koţní iritace je niţší neţ 1. Bezpečnostní list (2009) přípravku uvádí, ţe 

můţe dojít k mírné dráţdivosti kůţe a k poškození očí. 
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Výrobek není akutně toxický a test na rybách, perloočkách a řasách není k dispozici 

v bezpečnostním listu (2009).  

Kontaminace patogenními či podmíněně patogenními mikroorganismy není 

uvedena v bezpečnostním listě (2009).  

Obal přípravku vyhovuje poţadavkům směrnice č. 07 - 2009. Je zde uvedeno 

označení všech látek, které jsou v přípravku obsaţeny, pouţití přípravku i doporučené 

dávkování. Součástí výrobku je i dávkovač.  

b) Bezpečnostní list (verze 2004) produktu bez environmentálního značení na mytí 

nádobí Jaru (viz. příloha č. 6) jsem konfrontovala s vybranými parametry ze směrnice č.07 

– 2009. 

Produkt bez značení – Jar (viz. obr. č. 19) – slouţí rovněţ jako prostředek k mytí 

nádobí.  
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Obr. č. 19 – Jar (autor, 2010).  

 

Přípravek bez environmentálního značení  Jar zastává obdobnou funkci jako 

výrobek Celestína, kterému byla propůjčena „ekoznačka“. Chemické látky splňují veškerá 

environmentální kritéria, která byla stanovena technickou směrnicí Ministerstva ţivotního 

prostředí. 

Povrchově aktivní látky obsaţené v přípravku jsou snadno odbouratelné, dle 

bezpečnostního listu (2004) však není blíţe specifikována jejich konkrétní míra biologické 

rozloţitelnosti.  

Neobsahuje ţádné nepřípustné nebo omezeně přípustné chemické látky.  
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Stupeň dermální dráţdivosti splňuje paramerty směrnice, nicméně není konkrétně 

uveden přesný stupeň této dermální iritace.  

Údaje o ekotoxicitě jsou specifikovány pouze slovním okomentováním, ţe Jar není 

toxický, nicméně konkrétní hodnoty nejsou uvedeny. 

Informace o kontaminovanosti není uvedena. 

Na spotřebitelském obalu jsou uvedeny informace o sloţení přípravku, jeho pouţití 

a je opatřen dávkovačem i informacemi o recyklovatelnosti výrobku, nicméně chybí údaje 

o přesném doporučeném dávkování.  

5.1.2. Porovnání vybraných funkčně shodných produktů s certifikačním 

environmentálním značením a produktů bez tohoto značení 

Porovnání vybraných parametrů produktu se značkou ekologicky šetrného výrobku 

Balzamínou  s přípravkem bez značení  Diavou.  

Níţe uvedené tabulky číslo 3 a 4 ukazují srovnání vybraných parametrů produktu  

se značkou ekologicky šetrného výrobku Balzamínou s výrobkem bez tohoto značení 

Diavou. 

Z tabulky číslo 3 vyplývá: 

Ekologický přípravek Balzamína neobsahuje ţádnou látku s nevyhovující R-větou, 

která by byla v rozporu se směrnicí č. 07 - 2009, zatímco produkt bez této značky Diava 

má v bezpečnostním listu uvedeno, ţe je toxický pro vodní organismy (R-51) a můţe 

rovněţ vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodě. Diava tedy nevyhovuje v daném 

parametru směrnici č. 07 - 2009. 

Balzamína nemá v bezpečnostním listu stanovenou minimální biologickou 

rozloţitelnost tenzidů. Vzhledem k tomu, ţe jí byla propůjčena certifikace ekologicky 

šetrného výrobku, předpokládám, ţe tento parametr je v souladu se směrnicí č.07 - 2009. 

Diava je rovněţ v daném parametru v souladu s touto směrnicí, jak je z tabulky patrné, 

minimální biologická rozloţitelnost tenzidů je větší neţ 80 %.  
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Tab. č. 3 – Porovnání vybraných parametrů produktu s environmentálním značením Balzamínou 

s výrobkem bez tohoto značení Diavou dle směrnice č. 07 - 2009.  

 Balzamína Diava 

Nevyhovující věty 0 R 51+53 

Minimální biologická 

rozložitelnost tenzidů 
nestanovena vyhovuje (> 80%) 

Nepřípustné látky 0 polyalkylenoxid 

Obsah chemických látek 0 
nevyhovuje, je uvedeno 

<5% 

Dermální dráždivost dráždí oči dráždí oči 

Ekotoxicita nestanoveno nestanoveno 

Kontaminovanost nestanovena nestanovena 

 

Výrobek Balzamína neobsahuje ţádné nepřípustné látky na rozdíl od Diavy, 

v jejímţ chemickém sloţení je obsaţen polyalkylenoxid.  

Bezpečnostní list Diavy udává, ţe obsah nepřípustných látek je menší neţ 5 %, 

u Balzamíny je obsah nepřípustných chemických látek nulový.  

Oba produkty jsou dermálně dráţdivé, přičemţ stupeň dermální iritace není blíţe 

specifikován. 

Balzamína ani Diava nemají v bezpečnostních listech stanovenou míru ekotoxicity.  

Informace o mikrobiální kontaminaci není u přípravků stanovena. 

Srovnáme- li funkčně podobné výrobky Diavu a Balzamínu, které slouţí k leštění 

nábytku, Balzamína je plně v souladu s kritérií směrnice Ministerstva ţivotního prostředí 

č. 07 - 2009, zatímco Diava ve vybraných parametrech s touto směrnicí v souladu není. 
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Tab. č. 4 – Porovnání vybraných parametrů produktu s environmentálním značením Balzamínou 

s výrobkem bez tohoto značení Diavou dle směrnice č. 07 - 2009 – obaly přípravků. 

 Balzamína Diava 

Označení látek Ano Ano 

Použití přípravku Ano Ano 

Doporučené dávkování Ano Ne 

Dávkovač Ano Ano 

Recyklovatelnost Ano Ne 

 

Z tabulky č. 4 je zřejmé, ţe: 

Diava i Balzamína mají na obalu uvedené kompletní chemické sloţení, a splňují tak 

kritérium dané směrnicí č. 07 - 2009. 

Výrobek se značkou ekologicky šetrného produktu i produkt bez této značky uvádí, 

jak daný prostředek pouţívat. Na obalu je obsaţen podrobný návod na pouţití lešticího 

přípravku. 

Zatímco na obalu Balzamíny je uvedeno doporučené dávkování, Diava tento údaj 

na obalu postrádá.  

Oba přípravky jsou opatřeny dávkovačem, a vyhovují tak směrnici Ministerstva 

ţivotního prostředí č. 07 - 2009. 

Obal vypotřebovaného lešticího prostředku na nábytek Balzamíny je recyklovatelný 

na rozdíl od necertifikované Diavy.  

Porovnáním obalů výrobků je zřejmé, ţe Balzamína je ekologicky vyhovující, na 

rozdíl od Diavy, která některým parametrům směrnice nevyhovuje.  
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Porovnání vybraných parametrů produktu se značkou ekologicky šetrného výrobku 

Jasněnky s přípravkem bez značení Clin. 

Některé vybrané parametry stanovené ve směrnici č. 07 - 2009 u výrobku 

s environmentálním značením Jasněnky a funkčně shodného přípravku Clin (bez tohoto 

značení) ukazují tabulky číslo 5 a 6. 

 

Tab. č. 5 – Porovnání vybraných parametrů produktu s environmentálním značením Jasněnka 

s výrobkem bez tohoto značení Clin dle směrnice č. 07 - 2009.  

 Jasněnka Clin 

Nevyhovující věty 0 0 

Minimální biologická 

rozložitelnost tenzidů 

Vyhovuje (číselně 

nespecifikováno) 
vyhovuje 

Nepřípustné látky 0 0 

Obsah chemických látek 0 0 

Dermální dráždivost Dráždí oči nedráždivý 

Ekotoxicita neuvedeno Vyhovuje pro LC50 

Kontaminovanost neuvedeno neuvedeno 

 

Z tabulky číslo 5 je patrno: 

Bezpečnostní listy přípravku s environmentálním značením i přípravku bez tohoto 

značení neuvádí věty, které by byly v rozporu se směrnicí č. 07 - 2009. 

Minimální biologická rozloţitelnost tenzidů je u obou produktů vyhovující, 

přičemţ není číselně specifikovaná.  

Jasněnka i Clin neobsahují látky, které nesmí být ve výrobku obsaţeny.  



Hana Slováčková: Environmentální značení I. typu v ČR 

2010  48 

Zajímavým faktem je z hlediska dermální dráţdivosti, ţe ekologicky šetrný 

výrobek Jasněnka můţe dráţdit oční sliznici, zatímco bezpečnostní list produktu bez 

environmentálního značení Clinu uvádí, ţe je nedráţdivý.  

Ekotoxicita není v bezpečnostním listu výrobku se značkou ekologicky šetrného 

produktu Jasněnky uvedena. U Clinu bezpečnostní list uvádí, ţe ekotoxicita vyhovuje 

parametru LC 50. 

Informace o mikrobiální kontaminaci u Jasněnky a Clinu není uvedena.  

Porovnáme- li ekologicky šetrný výrobek Jasněnku a produkt Clin (bez 

environmentálního značení), dojdeme k zajímavému zjištění. Vybrané parametry ukazují, 

ţe Clin odpovídá v těchto kategoriích ekologicky šetrnému výrobku a vychází v porovnání 

s Jasněnkou jako ekologicky šetrnější.  

 

Tab. č.  6 - Porovnání vybraných parametrů produktu s certifikačním environmentálním značením 

Jasněnky s výrobkem bez tohoto značení Clin dle směrnice č. 07 - 2009 – obaly přípravků. 

 Jasněnka Clin 

Označení látek Ano Ne 

Použití přípravku Ano Ano 

Doporučené dávkování Ano Ne 

Dávkovač Ano Ano 

Recyklovatelnost Ano Ano 

 

Tabulka číslo 6 ukazuje: 

Zatímco označení látek na obalu Jasněnky je plně v souladu se směrnicí, Clin 

v tomto parametru směrnici nesplňuje.  

Oba produkty plně informují spotřebitele o tom, jak daný přípravek pouţívat. 
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Na obalu Jasněnky je jasně uvedeno doporučené dávkování, zatímco Clin tento údaj 

postrádá. 

Výrobek se značkou ekologicky šetrného produktu i výrobek bez této značky jsou 

opatřeny vhodným dávkovačem.  

Z hlediska poţadavku na recyklovatelnot přípravku Jasněnka i Clin daný parametr 

splňují. 

Porovnáme- li funkčně podobné prostředky na mytí oken Jasněnku a Clin, vychází 

Jasněnka lépe ohledně informací, které obal výrobku poskytuje spotřebiteli.  

Porovnání vybraných parametrů produktu s environmentálním značením Celestíny 

s přípravkem bez tohoto značení Jar.  

Porovnáním ekologicky šetrného výrobku Celestnína a Jaru (bez této značky) ve 

vybraných parametrech směrnice č. 07 - 2009 získáme níţe uvedené tabulky (číslo 7 a 8). 

 

Tab. č. 7 – Porovnání vybraných parametrů produktu s environmentálním značením Celestína 

s výrobkem bez tohoto značení Jaru dle směrnice č. 07 - 2009. 

 Celestína Jar 

Nevyhovující věty 0 0 

Minimální biologická 

rozložitelnost tenzidů 

Vyhovuje (číselně 

nespecifikováno) 

Vyhovuje (číselně 

nespecifikováno) 

Nepřípustné látky 0 0 

Obsah chemických látek 0 0 

Dermální dráždivost 
Dráždí kůži, může 

poškodit oči 
nepatrná 

Ekotoxicita neuvedena 
Není toxický (číselně 

nespecifikováno) 

Kontaminovanost neuvedena neuvedeno 
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Z tabulky číslo 7 dojdeme k následujícím závěrům: 

Bezpečnostní listy obou produktů nemají uvedeny R- věty, které by byly v rozporu 

se směrnicí č. 07 - 2009. 

Minimální biologická rozloţitelnost tenzidů vyhovuje jak u Celestíny, tak u Jaru. 

Není blíţe číselně specifikována.  

Oba prostředky v sobě nemají nepřípustné látky a vyhovují směrnici č. 07 - 2009. 

Koţní iritace je moţná u Jaru i Celestíny. U Jaru je dermální dráţdivost nepatrná a 

u Celestíny můţe dojít k  poškození zraku či k podráţdění kůţe. 

Oba přípravky nemají v bezpečnostních listech u ekotoxicity bliţší číselnou 

specifikaci. U Celestíny bezpečnostní list ekotoxicitu neuvádí. U Jaru bezpečnostní list 

konstatuje, ţe není toxický.  

Kontaminace patogenními či podmíněně patogenními mikroorganismy u obou 

přípravků není uvedená.  

Analýzou tabulky (viz.tab.č.8) dojdeme k tomu, ţe výrobek s environmentálním 

značením i výrobek bez tohoto značení ve sledovaných parametrech jsou na stejné úrovni.  

 

Tab. č. 8 – Porovnání vybraných parametrů produktu s  environmentálním značením Celestíny 

s výrobkem bez značení Jaru dle směrnice č. 07 - 2009 – obaly přípravků. 

 Celestína Jar 

Označení látek Ano Ano 

Použití přípravku Ano Ano 

Doporučené dávkování Ano Ne 

Dávkovač Ano Ano 

Recyklovatelnost Ano Ano 
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Tabulka číslo 8, která porovnává vybrané parametry stanovené pro obal přípravku 

ukazuje, ţe: 

- Celestína i Jar informují spotřebitele o svém chemickém sloţení 

- obaly obou výrobků udávají, jak přípravek pouţívat 

- údaj o doporučeném dávkování je na obalu Celestíny uveden, u Jaru chybí 

- přípravek s environmentálním značením i přípravek bez tohoto značení jsou 

vybaveny dávkovači 

- oba produkty splňují poţadavek recyklovatelnosti.  

Celestína splňuje v sledovaných parametrech poţadavky na ekologicky šetrný 

výrobek. Jar není plně v souladu s parametry, které stanovuje směrnice Ministerstva 

ţivotního prostředí pro ekologicky šetrné výrobky.  

5.1.3. Porovnání skupiny produktů s certifikačním environmentálním 

značením a skupiny produktů bez tohoto značení ve vybraných 

parametrech 

Celkové srovnání ekologicky šetrných výrobků a výrobků bez environmentálního 

značení ve vybraných parametrech je uvedeno v tabulkách číslo 9 a 10. 

 

Tab. č. 9 – Srovnání ekologicky šetrných výrobků a výrobků bez environmentálního značení.  

Parametry 

Výrobky 

s environmentálním 

značením 

Výrobky bez 

environmentálního 

značení 

R-věty splňují nesplňují 

Biologická rozložitelnost tenzidů splňují splňují 

Obsah nepřípustných chem. látek splňují nesplňují 

Dermální dráždivost splňují splňují 

Ekotoxicita Splňují*  Nesplňují **  

Kontaminovanost splňují splňují 
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*protoţe ekologicky šetrné výrobky musí vyhovovat Technické směrnici MŢP 

č. 07 - 2009, přestoţe není ekotoxicita stanovena v bezpečnostních listech, předpokládám, 

ţe produkty směrnici vyhovují.  

** vzhledem k tomu, ţe Diava nemá uvedeno, ţe by byla opatřena certifikačním 

environmentálním značením, nelze říci, zda testovaná skupina splňuje či nesplňuje 

poţadavky na ekotoxicitu. Zatímco bezpečnostní listy Jaru a Clinu ekotoxicitu uvádí.  

 

Tab. č. 10 – Srovnání ekologicky šetrných výrobků a výrobků bez environmentálního značení.  

Parametry 

Výrobky 

s environmentálním 

značením 

Výrobky bez 

environmentálního 

značení 

Označení látek na obalu splňují nesplňují 

Použití přípravku splňují splňují 

Doporučené dávkování splňují nesplňují 

Přítomnost dávkovače splňují splňují 

Recyklovatelnost výrobku splňují nesplňují 

 

Výrobky s environmentálním značením musí splňovat poţadavky směrnice pro 

tekuté čisticí přípravky Ministerstva ţivotního prostředí. Výše uvedená tabulka ukazuje, ţe 

Balzamína, Jasněnka a Celestína zcela vyhovují uvedeným kritériím, které stanovilo 

odpovědné ministerstvo. Naopak produkty bez environmentálního značení Diava, Clin a 

Jar dosahují v různých parametrech rozdílné výsledky. Směrnici Ministerstva  ţivotního 

prostředí vyhovují přípravky bez značení v parametru pouţití přípravku a přítomnosti 

dávkovače. Clin nevyhovuje parametru označení všech látek obsaţených v produktu a 

parametru doporučení dávkování na obalu. Doporučení dávkování chybí rovněţ 

u testovaného Jaru a Diavy. Z hlediska recyklovatelnosti Diava jako jediná neodpovídá 

kritériu recyklovatelnosti.  

 



Hana Slováčková: Environmentální značení I. typu v ČR 

2010  53 

5.2. Efektivita z hlediska užitných vlastností výrobků 

5.2.1. Analýza přípravků s environmentálním značením a přípravků bez 

tohoto značení z hlediska jejich funkčnosti 

Produkty určené k leštění nábytku – Balzamína (se značkou ekologicky 

šetrného produktu), Diava (produkt bez této značky) 

Na jedno umytí stolu bylo zapotřebí aplikace asi 8 střiků přípravku z rozprašovače 

ředicí láhve, přičemţ 1 střik odpovídal asi 1 ml čistícího prostředku. Na jedno umytí stolu 

bylo tedy zapotřebí 8 ml naředěného koncentrátu.  

Z 500 ml ředicí láhve lze tento stůl vyleštit asi 62 krát.  

Z 500 ml (nezředěného) koncentrátu lze připravit asi 51 lahví zředěného 

koncentrátu. 

Na vyleštění stolu lze Balzamínu pouţít celkem asi 3162 krát, přičemţ celkové 

mnoţství koncentrátu vyleští plochu asi 3439 m2. 

Subjektivní vjemy při pouţití koncentrátu Balzamína:  

Jde o bezbarvou, čirou tekutinu, která se vyznačuje výraznou citrusovou vůní, 

hodně stéká po povrchu nábytku, je dosti řídká a málo pění.  

Diava byla pouţita jako funkčně shodný produkt k ekologicky šetrné Balzamíně.  

Produkt bez environmentálního značení – Diava o objemu 330 ml byl nanášen na 

povrch dřevěného stolu a tento povrch byl postupně vyleštěn. K vyleštění stolu bylo 

zapotřebí 8 střiků z rozprašovače Diavy, přičemţ 1 střik odpovídal asi 1 ml čist icího 

prostředku. 

K jednomu vyleštění stolu bylo tedy zapotřebí 8 ml přípravku.  

Stůl bylo moţno z 330 ml Diavy vyleštit asi 41 krát (za předpokladu, ţe bylo 

k jednomu vyleštění zapotřebí 8 ml přípravku).  

Celková plocha, kterou by bylo moţno vyleštit s pomocí 330 ml Diavy, odpovídala 

asi 44,6 m2. 

Subjektivní vjemy při pouţití Diavy: 
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Diava má mléčně bílou barvu, snadno stéká po povrchu, má výraznou vůni a téměř 

nepění. 

Z porovnání výsledků celkové plochy, kterou lze vyleštit danými testovanými 

produkty, je patrné, ţe koncentrátem Balzamína lze vyleštit mnohem více m2 dřevěné 

plochy. 

 

Produkty určené k leštění oken – Jasněnka (produkt se značkou ekologicky 

šetrného produktu), Clin (produkt bez této značky) 

K vyčištění jedné strany okenní tabule bylo zapotřebí 6 střiků z rozprašovače 

připevněného k ředicí láhvi, na obě strany okenní tabule bylo pouţito 12 střiků 

z rozprašovače. Přičemţ jeden střik odpovídal zhruba 1 ml čisticího prostředku, tedy 

12 střiků potřebných k vyčištění celého okna odpovídalo asi 12 ml naředěného čist icího 

prostředku. 

Z 500 ml ředicí láhve lze okno o daných rozměrech umýt asi 41 krát. Za 

předpokladu, ţe pouţijeme 12 střiků, které odpovídají asi 12 ml roztoku z 500 ml ředicí 

láhve. 

Z 500 ml (nezředěného) koncentrátu lze připravit naředěním (v poměru 1:10) 

11 naředěných lahví čisticího prostředku. Lze tedy konstatovat, ţe z 500 ml koncentrátu 

Jasněnky lze okno o daných rozměrech umýt 451 krát.  

Tedy celková skleněná plocha, kterou lze Jasněnkou vyleštit a umýt, představuje asi 

336 m2. 

Subjektivní pocity a vjemy při pouţití čisticího prostředku jsem definovala takto: 

Jasněnka vypadá jako bezbarvá, čirá kapalina, její vůně je neutrální.  

Clin o objemu 500 ml byl pouţit na umytí okna daného definovaného rozměru, 

nebylo potřeba jeho dalšího naředění.  

Na umytí obou stran okenní tabule bylo zapotřebí 12 střiků z rozprašovače 

připevněného na láhev čisticího prostředku, přičemţ 1 střik odpovídal zhruba 1 ml čističe.  

Lze tedy konstatovat, ţe 500 ml objemu čističe postačí k oboustrannému umytí 

okenní tabule asi 41 krát.  
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Celková plocha, kterou lze umýt a vyleštit pomocí přípravku Clin, odpovídá asi 

31 m2. 

Subjektivní pocity při pouţití přípravku Clin byly shrnuty takto:  

Clin má nazelenalou barvu, jde o kapalinu, která výrazně hustě pění po aplikaci, má 

výraznou aromatickou vůni po jablku a zdá se, ţe lépe a rychleji odmašťuje danou čist icí 

plochu. 

Z porovnání výsledků celkové plochy, kterou je moţno umýt a vyleštit danými 

čisticími prostředky, je patrné, ţe produktem Jasněnka (se značkou ekologicky šetrného 

výrobku) lze umýt a vyleštit větší plochu, přičemţ tento rozdíl je velice patrný.  

 

Produkty určené k mytí nádobí – Celestína (produkt se značkou ekologicky 

šetrného výrobku), Jar (produkt bez této značky) 

V objemu 6 litrů vody v dřezu, do kterého bylo přidáno 25 ml naředěné Celestíny 

z ředicí láhve, se podařilo umýt 20 talířů.  

Při jednom umytí nádobí bylo z 500 ml ředicí láhve spotřebováno 25 ml roztoku, 

tedy z 500 ml ředicí láhve (viz. obr. č. 20) lze umýt 20 krát nádobí, přičemţ jedno umytí 

nádobí představuje 20 talířů. Z jednoho 500 ml naředěného čisticího přípravku lze umýt 

400 talířů. 

Z koncentrátu Celestíny lze připravit naředěním do řed icí láhve asi 6 lahví naředěné 

Celestíny, kterou lze následně aplikovat na mytí nádobí.  

Z celkového koncentrátu (nenaředěného) Celestíny lze nádobí umýt 120 krát, coţ 

představuje asi 2400 talířů.  

Subjektivní vjemy u mytí nádobí s Celestinou: 

Jde o bezbarvou tekutinu, která při kontaktu s vodním prostředím silně pění, 

příjemně voní a velice dobře odmašťuje.  

Při dalším zkoumání mytí nádobí byl pouţit Jar jako prostředek bez 

environmentálního značení. Z celkového mnoţství Jaru 500 ml bylo přidáno asi 25 ml Jaru 

do 6 litrů vody připravené ve dřezu a podařilo se v takto připraveném tekutém prostředí 

umýt 20 talířů. 
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Z celkového mnoţství 500 ml Jaru lze umýt nádobí 20 krát, za předpokladu, ţe 

jedním mytím nádobí máme na mysli 20 talířů. 

Celkem je tedy moţno z Jaru o objemu 500 ml umýt asi 400 talířů.  

Subjektivní vjemy při pouţití Jaru: 

Jde o nazelenalou tekutinu, aromatické vůně, silně pění při styku s vodním 

prostředím a velice dobře odmašťuje.  

Porovnáme- li získané výsledky, je patrné, ţe výrobek s environmentálním 

značením Celestína je pro spotřebitele výhodnější, protoţe umyl oproti Jaru o 2000 talířů 

více. 

 

 

Obr. č. 20 – Ředicí láhev (autor, 2010).  
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5.2.2. Analýza přípravků se značkou ekologicky šetrného výrobku a 

přípravků bez této značky z cenového hlediska 

Porovnání ceny produktu s cerifikačním environmentálním značením a produktu 

bez tohoto značení určených k leštění nábytku.  

Produkty Balzamína a Diava byly srovnávány z hlediska jejich ekonomické 

vyuţitelnosti. 

Celý koncentrát Balzamíny vyjde spotřebitele cenově na 109 Kč, přičemţ tato cena 

odpovídá 500 ml koncentrátu.  

Z 500 ml koncentrátu lze získat naředěním asi 51 řed icích lahví s lešticím 

prostředkem, který lze rovnou aplikovat na nábytek.  

1 ředicí láhev = 500 ml 

51 ředicích lahví= 51 x 500 = 25 500 ml 

Z 500 ml koncentrátu lze vhodným naředěním získat asi 25 500 ml lešticího 

prostředku. 

Cena 25 500 ml lešticího prostředku = 109 Kč 

Cena za 500 ml lešticího prostředku =2,10 Kč 

Cena za 330 ml lešticího prostředku = 1,40 Kč 

Diava, která je výrobkem bez environmentálního značení oproti výrobku se 

značkou ekologicky šetrného produktu Balzamíně, stojí při objemu 330 ml 54 Kč. Protoţe 

se dále neředí, je tato suma konečná.  

Z tohoto cenového srovnání je patrné, ţe pro spotřebitele je ekonomicky výhodné 

pouţívat přípravek Balzamínu, neboť 330 ml leštiče s environmentálním značením na 

nábytek stojí pouhých 1,40 Kč, zatímco stejný objem Diavy bez tohoto značení zakoupíme 

za 54 Kč. 

Z výše uvedeného poznatku dojdeme k závěru, ţe stejné mnoţství produktu 

s environmentálním značením je 39 krát levnější neţ Diava.  
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Porovnání ceny produktu s certifikačním environmentálním značením a produktu 

bez tohoto značení určených k mytí oken.  

Produkty Jasněnka a Clin byly srovnány z hlediska jejich ekonomičnosti. 

Produkt Jasněnka je dodáván spotřebiteli v balení 500 ml koncentrátu (za cenu 

129 kč), ze kterého ovšem můţeme naředit dle doporučení na etiketě v ředicí láhvi čisticí 

prostředek s poţadovaným účinkem.  

Z 500 ml koncentrátu získám asi 11 řed icích lahví s čisticím prostředkem, který lze 

aplikovat na umytí okna: 

1 ředicí láhev= 500 ml 

11 ředicích láhví= 11 x 500=5500 ml 

Z 500 ml koncentrátu získám naředěním 5500 ml čisticího prostředku 

Cena 5500 ml čisticího prostředku =129 Kč 

Cena za 500 ml čisticího prostředku = 11,70 Kč 

Clin, který je představitelem produktu bez environmentálního značení, má při 

objemu 500 ml cenu 44 Kč, ale jelikoţ se dále neředí v ţádném doporučeném poměru, je 

toto mnoţství přípravku i jeho cena konečná.  

Cena 500 ml čisticího prostředku= 44 Kč 

Lze tedy konstatovat, ţe 500 ml Jasněnky je ekonomicky výhodnější neţ 500 ml 

přípravku Clin, neboť půl litru Jasněnky stojí po naředění 11,70 Kč, zatímco stejné 

mnoţství čisticího prostředku Clin vyjde cenově na 44 Kč.  

Výrobek se značkou ekologicky šetrného výrobku Jasněnka je tedy skoro 4 krát 

levnější neţ přípravek bez této značky Clin. 

 

Porovnání ceny produktu s certifikačním environmentálním značením a bez tohoto 

značení určených k mytí nádobí.  

 Ekonomickému hledisku byly podrobeny také produkty určené k mytí nádobí –

Celestína a Jar.  
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Produkt se značkou ekologicky šetrného výrobku, který představuje nenaředěný 

koncentrát Celestíny, má cenu 109 Kč. Tato cena odpovídá objemu 500 ml daného 

koncentrátu. 

Z 500 ml koncentrátu lze získat naředěním asi 6 ředicích lahví s mycím 

prostředkem, který lze rovnou aplikovat na nádobí.  

1 ředicí láhev = 500 ml 

6 ředicích lahví= 6 x 500 = 3000 ml 

Z 500 ml koncentrátu lze vhodným naředěním získat asi 3000 ml mycího 

prostředku. 

Cena 3000 ml mycího prostředku = 109 Kč  

Cena za 500 ml mycího přípravku = 18,2 Kč  

Jar – produkt bez environmentálního značení, představuje při objemu 500 ml cenu 

30 Kč. Dále se neředí, takţe cena je konečná.  

Ekologická varianta – Celestína, která je určená k mytí nádobí, je pro spotřebitele 

mnohem cenově atraktivnější neţli Jar – výrobek bez značení.  

Závěrem lze konstatovat, ţe všechny ekologicky šetrné produkty vyšly v cenovém 

porovnání s jejich funkčně ekvivalentními výrobky, kterým nebyla udělena certifikace, 

výhodněji.  

5.3. Porovnání informací podávaných spotřebitelům o produktech 

s certifikačním environmentálním značením a bioproduktech 

5.3.1. Obchodní řetězce (supermarkety, hypermarkety)  

Z letáků prodejen, ve kterých jsem průzkum prováděla, jsem zjistila, ţe nabídka 

produktů s environmentálním značením a bioproduktů není minimální, jak jsem 

předpokládala, ale je dokonce nulová.  

Z 96 analyzovaných letáků od různých obchodních řetězců neobsahoval ani jeden 

nabídku výrobku s environmentálním značením či bioproduktu. 
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Dalším bodem zájmu bylo sledovat zastoupení a umístění vybraných produktů se 

značkou ekologicky šetrného výrobku a bioproduktů v marketech. Veškeré sledované 

prodejny měly vyčleněny prostor pro bioprodukty. Výrobky byly pro zákazníka vizuálně 

dostupné a segmentované podle jednotlivých druhů. Naopak výrobky s environmentálním 

značením nebyly v obchodních řetězcích zastoupeny. Nesetkala jsem se s ţádným 

produktem, který by byl označen jako ekologicky šetrný výrobek. Z důvěryhodných 

značek si spotřebitel můţe zakoupit produkty nesoucí značku Klasa, která jsou ve všech 

vybraných řetězcích v nabídce. 

5.3.2. Televize a rozhlas 

Sledováním vybraných televizních kanálů jsem zjistila, ţe se nevěnovaly 

v reklamách problematice bioproduktů a ani produktů se značkou ekologicky šetrného 

výrobku. Ve sledovaném období rovněţ ţádný z televizních programů nevysílal vzdělávací 

dokument nejen o prohloubení znalostí spotřebitele ohledně produktů se značkou 

ekologicky šetrného výrobku, ale ani o bioproduktech. 

Poslechem vybraných komerčních a nekomerčních rozhlasových stanic jsem 

zjistila, ţe se neliší v oblasti propagace, v oblasti vzdělávacích pořadů a osvětě ohledně 

zkoumaných biovýrobků a výrobků se značkou ekologicky šetrných výrobků. Po celou 

dobu, kdy jsem sledovala pořady uváděné v rádiu, jsem se nesetkala s pořadem, osvětou a 

reklamou, které by se věnovaly problematice, kterou sleduji v mé diplomové práci.  

5.3.3. Tištěná periodika  

Vybraný denní tisk, který jsem denně procházela, se nezabýval ani v  přílohách 

problematikou bioproduktů či produktů s environmentálním značením. 

 Databáze CASLIN ukázala, ţe na území České republiky jsou vydávány časopisy, 

které se zabývají nejen ekologickou problematikou, ale i problematikou bio a ekologicky 

šetrných výrobků. Jde o časopisy, o kterých nemá široká veřejnost dostatečné informace, 

nicméně zajímáme-li se o danou oblast, lze získat relevantní informace. Nicméně ve 

značném mnoţství vydávaných titulů, jsou časopisy, které píší o výrobcích 

s environmentálním značením a bioproduktech zastoupeny minoritně.  
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5.3.4. Internetové portály  

Údaje, které se týkají problematiky produktů se značkou ekologicky šetrného 

produktu a bioproduktů na příslušných www stránkách, mohou získat především lidé, kteří 

se o danou problematiku zajímají. Zároveň uţivatelé internetu musí být zběhlí v pouţívání 

moderních technologií a mít hlubší znalosti v mnou sledované problematice. Pomocí 

klíčových slov jsem se k potřebným údajům dopracovala. Spotřebitel se tedy k daným 

informacím dopracuje, ale časová náročnost hledání je značná. Dá se říci, ţe při srovnání 

s jinými oblastmi zájmu jsou ţádané informace mnohem hůře dosaţitelné.  

Z mého průzkumu vyplývá, ţe informovanost o výrobcích, kterým bylo propůjčeno 

certifikační environmentální značení či značka bioprodukt, je nízká. Nelze říci, ţe 

spotřebitel, který se zajímá o příslušnou oblast, nemá údaje k dispozici, ale jsou mnohdy 

obtíţně dohledatelné a propagace přípravků je nedostačující.  

5.4. Návrh kampaně na zviditelnění vybraných ekologicky šetrných 

produktů 

5.4.1. Obchodní řetězce 

Letáky obchodních řetězců by se měly více věnovat nabídce b io a produktů se 

značkou ekologicky šetrný výrobek. Z hlediska jejich marketingu je samozřejmé, ţe chtějí 

oslovit co nejvíce spotřebitelů, kteří by měli zájem o jejich nabízené výrobky. Limitujícím 

faktorem pro většinu zákazníků je cena.  

Z předcházejícího výzkumů je nicméně patrné, ţe zakoupením ekologického 

produktu, který byl podroben mé analýze, spotřebitel v konečné fázi zaplatí méně neţ při 

koupi funkčně shodného zkoumaného necertifikovaného přípravku. Obchodní řetězce ve 

svých letácích by měly na tuto skutečnost upozornit. Obchodní řetězce si neuvědomují, ţe 

tyto informace se dají vyuţít pro jejich zviditelnění v oblasti „ zeleného marketingu“, který 

je pro mnoho společností důleţitým faktorem jejich image. Návrh designu letáků (viz. obr. 

č. 21, 22 a 23), které by podporovaly nákup ekologicky šetrného výrobku, uvádím níţe. 
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Obr. č. 21 – Návrh propagačního letáčku pro ekologicky šetrný výrobek Balzamína (autor, 2010).  

 

 

Obr. č. 22 – Návrh propagačního letáčku pro ekologicky šetrný výrobek Jasněnka (autor, 2010). 
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Obr. č. 23 – Návrh propagačního letáčku pro ekologicky šetrný výrobek Celestína (autor, 2010).  

 

Zatímco biovýrobky mají v obchodních řetězcích vyhrazený svůj prostor a zákazník 

je informován, ţe jde o produkt ekologického zemědělství, jak bylo výše řečeno, 

ekologicky šetrným produktům není ze strany obchodních řetězců věnována potřebná 

pozornost. Certifikované výrobky by měly mít rovněţ vyhrazen svůj prostor, aby 

spotřebitel, který se zajímá o danou problematiku a rozhodne se kupovat ekologicky šetrné 

produkty, měl moţnost si tento produkt v obchodním řetězci opatřit. Prodejny by měly 

prostor vyhrazený ekologicky šetrným výrobkům viditelně označit.  

5.4.2. Televize a rozhlas 

Vedení televize a rozhlasu by mělo věnovat pozornost ekologicky šetrným 

výrobkům. Jejich marketingová oddělení by si měla být vědoma, ţe jejich diváci a 

posluchači mohou ovlivnit kvalitu ţivotního prostředí. Prostřednictvím svých pořadů, které 

by byly zaměřeny na propagaci ekologicky šetrných výrobků, mohou inspirovat 

spotřebitele k tomu, aby své chování k ţivotnímu prostředí změnili. Tyto mediální 

prostředky mají obrovský vliv na širokou veřejnost a její povědomí. Vyšší četnost pořadů a 
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reklam v oblasti produktů, kterým byla propůjčena certifikace ekologicky šetrného 

výrobku můţe pozitivně ovlivnit chování spotřebitelů ve vztahu k této problematice. Na 

základě vyšší informovanosti můţe dojít ke stoupajícímu zájmu zákazníka o ekologicky 

certifikované přípravky.  

5.4.3. Tištěná periodika  

Veřejné mínění ovlivňují noviny i časopisy. Jejich vydavatelé a redaktoři by měli 

být seznámeni s výhodami ekologicky šetrných výrobků, aby si byli vědomi důleţitosti 

propagace těchto produktů vzhledem k zachování stávajícího stavu ţivotního prostředí. 

Pokud si budou vědomi důleţitosti této problematiky, mohou ovlivnit chování spotřebitele 

prostřednictvím článků, reklam a testů.  

5.4.4. Internetové portály  

Internetové portály, na kterých můţeme nalézt spoustu informací, nejsou ovládány 

centrálně. Tvorba internetových stránek je přístupná všem, kteří mají dostatečné odborné 

znalosti. Uţivatelé stránek si sami aktivně vyhledávají témata, o která mají zájem. Poroste-

li počet uţivatelů, kteří budou mít o danou problematiku zájem, budou nuceni 

provozovatelé internetových portálů dokumenty a poznatky na svůj portál umístit. Poroste-

li počet portálů zabývajících se ekologicky šetrnými výrobky, bude snazší tuto 

problematiku vyhledat.  
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6. DISKUZE 

V diplomové práci jsem srovnávala výrobky s environmentálním značením 

s výrobky bez tohoto značení. Srovnáním vybraných parametrů skupiny výrobků 

s environmentálním značením a skupiny výrobků bez tohoto značení jasně vyplývá, ţe 

mnou vybrané produkty Balzamína, Celestína a Jasněnka mají ve sledovaných 

environmentálních poţadavcích lepší výsledky. Výsledky potvrdily, ţe vybrané produkty 

s certifikačním environmentálním značením jsou skutečně šetrnější k ţivotnímu prostředí. 

Skupina sledovaných produktů se značkou ekologicky šetrný výrobek splnila očekávání – 

mají minimální negativní dopad na ţivotní prostředí. Překvapením u skupiny produktů bez 

tohoto značení bylo, ţe přípravky Jar a Clin vykazovaly v environmentálních poţadavcích 

a kritériích Technické směrnice č. 07 - 2009 v bodech 4.1 – 4.6 srovnatelné výsledky 

s produkty opatřených certifikačním environmentálním značením. Nesplňovaly však 

všechny poţadavky uvedené v bodě 4.7 (obaly) Technické směrnice č. 07 - 2009 MŢP. 

Pokud by uvedené přípravky odstranily nevyhovující vlastnosti týkající se jejich obalů, 

mohly by bez obav zaţádat o propůjčení certifikace ekologicky šetrného produktu, coţ b y 

jim mohlo zajistit konkurenční výhodu na trhu.  

Z hlediska efektivity uţitných vlastností výrobků jsem si všímala  funkčnosti a ceny 

vybraných produktů. Skupina výrobků se značkou ekologicky šetrného produktu z hlediska 

funkčnosti dopadla mnohem lépe ve všech parametrech neţ výrobky s nimi funkčně 

shodné, ale bez této značky. Subjektivní vjemy, které jsem při práci s přípravky hodnotila 

(barvu, vůni, pěnivost apod.), byly příjemnější u  přípravků se značkou ekologicky 

šetrného výrobku. Skupina výrobků s certifikačním environmentálním značením byla 

efektivnější i v případě mytí, leštění „pokusné plochy“. Ošetření „pokusné plochy“ a umytí 

nádobí bylo moţno s produkty opatřenými environmentálním značením provést víckrát neţ 

s produkty bez certifikace. Provedené cenové srovnání dopadlo pro skupinu produktů se 

značkou ekologicky šetrného výrobku mnohonásobně lépe neţ pro skupinu výrobků bez 

tohoto značení.  

Naproti tomu test Mladé fronty Dnes v roce 2007 porovnával vybrané výrobky se 

značkou ekologicky šetrného výrobku a produkty bez značky. V tomto testu vyšel 

ekologicky šetrný produkt Celestína podstatně cenově hůř neţ produkt Jar [19].  
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Tento test však nebral v úvahu, ţe daný přípravek se značkou ekologicky šetrného 

výrobku se má dle pokynů výrobce ředit. Mladá Fronta v tomto testu uvádí pouze cenu za 

koncentrát, nebere v úvahu cenu naředěného přípravku, zatímco v mé práci u cenového 

srovnání produktů toto ředění zohledňuji.  

Z uvedených skutečností vychází produkty s environmentálním značením pro 

spotřebitele efektivněji. 

Tato skutečnost je známá dobře informovaným spotřebitelům, kteří se o danou 

problematiku hlouběji zajímají. Většina spotřebitelů má v této oblasti nedostatečné znalosti 

a je odkázána na informace z obchodních řetězců, televize, rozhlasu, novin, časopisů či 

internetu. Tito by se měli snaţit, aby rostlo povědomí veřejnosti o ekologicky šetrných 

výrobcích.  

Obchodní řetězce by prostřednictvím letáků měly informovat o ekologicky šetrných 

výrobcích. Na rozdíl od bioproduktů, kterým je vyhrazen speciální prostor v prodejnách a 

výrobky jsou přehledně umístěny, ekologicky šetrným výrobkům tato moţnost dána 

nebyla. Prodejny by měly těmto ekologicky šetrným výrobkům vyhradit samostatný 

prostor, který by vizuálně zaujal spotřebitele a tím ho upozornil na existenci ekologicky 

šetrného výrobku.  

Rovněţ televize, rozhlas, noviny a časopisy by měly poskytovat více prostoru 

reklamám na ekologicky šetrné výrobky a klást větší důraz na vzdělávání veřejnosti.  

Je patrné, ţe ekologicky šetrným výrobkům není věnována u výše uvedených médií 

dostatečná pozornost. Pokud sami spotřebitelé nezvýší své povědomí a zájem o ekologicky 

šetrné produkty, nebudou média ani obchodní řetězce nuceny se touto problematikou 

zabývat. Jen zvýšený tlak ze strany spotřebitelů je donutí změnit své chování. 
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7. ZÁVĚR 

Celkové srovnání skupiny vybraných výrobků s certifikačním environmentálním 

značením se skupinou produktů bez tohoto značení ukázalo, ţe výrobky bez značky 

nesplňují environmentální poţadavky a kritéria směrnice č. 07 - 2009. 

Hodnocení efektivity vybraných produktů z hlediska uţitných vlastností výrobků 

prokázalo, ţe ekologicky šetrné výrobky jsou efektivnější.  

Výsledky jasně hovoří ve prospěch ekologicky šetrných výrobků. Spotřebitel 

bohuţel není o výhodách certifikovaných produktů dostatečně informován. Zvýšení 

informovanosti je moţné dosáhnout jen prostřednictvím „mediálních masáţí“ a různých 

kampaní. V diplomové práci jsem se snaţila navrhnout kampaň pro zviditelnění 

ekologicky šetrných produktů. Masivnější podpora by přispěla ke zlepšování ţivotního 

prostředí, k udrţitelné výrobě a spotřebě. Jen informovaný spotřebitel můţe volit 

ekologicky šetrné výrobky.  
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Příloha č. 2 – Bezpečnostní list Diavy [9].  

1. Identi fikace látky nebo přípravku a s polečnosti nebo podniku 

1.1 Identi fikace přípravku:  DIAVA s včelím voskem 

Číslo CAS:  Neuvádí se - přípravek. 

Číslo ES (EINECS):  Neuvádí se - přípravek. 

Další názvy látky: Neuvádí se. 

1.2 Použití přípravk u:  Lešticí příp ravek na všechny druhy nábytku. 

1.3 Identi fikace výrobce: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava  

Místo podnikání nebo sídlo:  Bulharská 40, 917 02 Trnava, Slovenská republika 

Identi fikační číslo: 31434193 

Telefon/fax: +421 335 901 111 

E-mail: technicky@tatrachema.sk 

WWW stránky: www.tatrachema.sk  

1.4 Identi fikace distributora: TATRACHEMA CZ s pol. s r.o. Hodonín  

Místo podnikání nebo sídlo:  Šardice, PSČ 696 13 

Identi fikační číslo: 60733713 

Telefon/fax: +420 518 624 518 

E-mail: tatrachema@tatrachema-cz.cz 

Kontakt na zpracovatele bezpečnostního listu: +420 518 624 518, tatrachema@tatrachema-cz.cz 

1.5 Telefonní číslo pro naléhavé situace:  Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2  

 tel. (24 hod/den): 224 915 402, 224 914 575, 224 919 293 

2. Identi fikace rizik 

2.1 Klasifikace přípravk u: 

Přípravek není klasifikován jako nebezpečný. 

2.2 Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání přípravku:  

Při přímém kontaktu můţe dráţdit oči.  

2.3 Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání přípravku:  

Přípravek je závadnou látkou pro vodní prostředí, ve vysokých koncentracích můţe vyvolat nepříznivé účinky 

na vodní organismy. Zabraňte vniknutí přípravku do povrchových a podzemních vod a kanalizace.  

2.4 Možné nes právné použití přípravku:  

Nevystavujte se účinkům přípravku.  

2.5 Další údaje: Neuvádí se. 

3. Informace o složení přípravku  

3.1 Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:  

Chemický název Polyethylenový vosk 
Heptamethyltrisiloxan  

modifikovaný polyalkylenoxidem 

Obsah v (%  hm.): < 5 < 5 

Číslo CAS: neuvádí se 134180-76-0 

Číslo ES (EINECS): polymer neuvádí se 

Indexové číslo: neuvádí se neuvádí se 

Klasifikace 
Zdraví škodlivý, Xn  

Dráţdivý , Xi 

Zdraví škodlivý, Xn  

Nebezpečný pro ŢP  

R-věty: (úplné znění v bodě 16.) R 22-41 R 20-51/53  

S-věty: S 26-27-28-46 S 23-61 

3.2 Chemická charakteristika: Směs silikonové emulze, vosku, neiontového tenzidu, propylenglykolu, 

polysiloxanu, parfému a konzervantu. 

mailto:tatrachema@tatrachema.sk
http://www.tatrachema.sk/
mailto:tatrachema@tatrachema-cz.cz
mailto:tatrachema@tatrachema-cz.cz
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4. Pokyny pro první pomoc  

4.1 Všeobecné pok yny: 

Při výskytu příznaků nebo v případě pochybností vyhledejte lékařskou pomoc.  

4.2 Při nadýchání: 

Vyveďte postiţeného na čerstvý vzduch. 

4.3 Při styku s  kůží: 

Zasaţenou pokoţku umyjte vodou a mýdlem.  

4.4 Při zasažení očí: 

Vyjměte kontaktní čočky, oční víčka drţte otevřená a oči vyplachujte tekoucí vodou po dobu několika minut. 

V případě obtíţí vyhledejte lékaře. 

4.5 Při požití: 

Vypláchněte ústa vodou, vypijte cca 0,2 l vody, nevyvolávejte zvracení. V případě obtíţí vyhledejte lékaře. 

4.6 Další údaje: Neuvádí se. 

5. Opatření pro zdolávání požáru  

5.1 Vhodná hasiva: 

Pěna, prášek, CO2, vodní mlha. 

5.2 Nevhodná hasiva: 

Nejsou známa. 

5.3 Zvláštní nebezpečí: 

Produkty hoření (NOx, CO, CO2, saze) mohou při vdechování váţně poškodit zdraví.  

5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: 

Ochranný oděv. Dýchací přístroj.  

5.5 Další údaje: 

Vodu pouţitou k hašení nevypouštějte do kanalizace. Ohněm zničené věci a kontaminovanou hasicí vodu je 

nutno odstranit a zneškodnit. 

6. Opatření v případě náhodného úniku  

6.1 Opatření pro ochranu osob:  

Pouţívejte ochranné pomůcky podle bodu 8.  

6.2 Opatření pro ochranu životního prostředí:  

Zabraňte vniknutí přípravku do půdy, povrchových a podzemních vod a kanalizace.  

6.3 Doporučené metody čištění a zneškodnění:  

Uniklý p řípravek přečerpejte nebo posbírejte lopatkou do náhradních obalů a předejte k odstranění podle bodu 

13. Zbytky zasypte sorpčním materiálem (vapex, p iliny, zemina), smeťte do připravených nádob a předejte 

k odstranění. Znečištěné předměty omyjte vodou. 

6.4 Další údaje: Neuvádí se. 

7. Pokyny pro zacházení a skladování  

7.1 Zacházení: 

Dodrţu jte základní prav idla bezpečnosti práce s  chemickými přípravky. Zamezte kontaktu s  očima a kůţí. 

Pouţívejte ochranné pomůcky podle bodu 8. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte.  

7.2 Skladování: 

Přípravek skladujte při teplotách 5 °C aţ 30 °C v uzavřených obalech v suchých prostorách chráněných před 

povětrnostními vlivy. Skladujte odděleně od krmiv, potravin a nápojů. 

7.3 Specifické použití: Čisticí a  lešticí přípravek na všechny druhy nábytku . 
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8. Omezování expozice / osobní ochranné prostředky 

8.1 Limitní hodnoty expozice:  

Nejsou stanoveny. 

8.2 Omezování expozice pracovníků:  

Dodrţu jte běţné bezpečnostní zásady pro práci s chemikáliemi. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Před 

přestávkou a po ukončení práce si umyjte ruce. Viz bod 7.1.  

8.2.1 Ochrana dýchacích cest  

Při běţné práci není nutná. Zajistěte dobré větrání. Při tvorbě aerosolu pouţijte respirátor.  

8.2.2 Ochrana rukou: 

Ochranné rukavice p ryţové.  

8.2.3 Ochrana očí: 

Při běţné práci není nutná. V případě rozstřikování přípravku ochranné brýle.  

8.2.4 Ochrana kůže: 

Pracovní oděv.  

8.3 Omezování expozice životního prostředí:  

Zamezte úniku přípravku do podzemních nebo povrchových vod a kanalizace. Odpadní vodu po čištění 

vypouštějte pouze do kanalizace zakončené čistírnou odpadních vod. 

9. Fyzikální a chemické vlastnosti 

9.1 Obecné informace: 

Skupenství (při 20 
o
C): kapalina 

Barva: bílá  

Zápach (vůně): parfém 

9.2 Informace důležité z  hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí:  

Hodnota pH (při 
o
C): nestanoveno 

Teplota (rozmezí teplot) tání (
o
C): nestanoveno 

Teplota (rozmezí teplot) varu (
o
C): nestanoveno 

Bod vzplanutí (
o
C): nestanoveno 

Hořlavost: nestanoveno 

Samovznícení: nestanoveno 

Meze výbušnosti: 

horní mez (%  obj.): nestanoveno 

dolní mez (%  obj.): nestanoveno 

Oxidační vlastnosti: nestanoveno 

Tenze par (při 20 
o
C): nestanoveno 

Rozpustnost (při 20 
o
C): 

ve vodě: zcela rozpustný  

v jiných rozpouštědlech: ethanol 

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: nestanoveno 

9.3 Další informace: 

Hustota (při 20 
o
C): 0,97 - 1,01 

Viskozita nestanoveno 

10. Stálost a reaktivi ta 

10.1 Podmínk y, kterých je třeba se vyvarovat:  

Nejsou známy. 
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10.2 Materiály, kterých je třeba se vyvarovat:  

Nejsou známy. 

10.3 Nebezpečné produkty rozkladu:  

Nejsou známy. Při poţáru viz bod 5.3.  

10.4 Další údaje: Při dodrţování doporučených pokynů pro skladování, manipulaci a pouţívání je 

přípravek stálý. 

11. Toxikologické informace  

11.1 Akutní toxicita: 

Nestanoveno. 

11.2 Toxicita při opakovaných dávkách:  

Nestanoveno. 

11.3 Senzibilizace: 

Nestanoveno. 

11.4 Karcinogenita: 

Nestanoveno. 

11.5 Mutagenita: 

Nestanoveno. 

11.6 Toxicita pro reprodukci: 

Nestanoveno. 

11.7 Zkušenosti u člověka: 

Minimálně dráţdí oči. Nedráţdí kůţi (OECD 404).  

11.8 Provedení zkoušek na zvířatech:  

Nebylo zkoušeno. 

11.9 Další údaje: 

Při řádném zacházení a dodrţení běţné pracovní hygieny nejsou u tohoto výrob ku známy ţádné účinky na 

zdraví. 

12. Ek ologické informace  

12.1 Ek otoxicita: 

Nestanoveno. 

12.2 Mobilita: 

Nestanoveno. 

12.3 Perzistence a rozložitelnost:  

Biologická rozloţitelnost povrchově aktivních látek > 80 %.  

12.4 Bioakumulační potenciál:  

Nestanoveno. 

12.5 Výsledky posouzení PBT:  

Nestanoveno. 

12.6 Jiné nepříznivé účinky:  

Přípravek je závadnou látkou pro vodní prostředí. Zabraňte vniknutí přípravku do půdy, povrchových a 

podzemních voda a kanalizace.  
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13. Pokyny pro odstraňování  

13.1 Způsoby odstraňování přípravk u: 

Předat do sběrného místa nebezpečných odpadů nebo oprávněné osobě. Termicky odstranit ve spalovně 

nebezpečných odpadů. 

Název a kód odpadu: 

20 01 29 Detergenty obsahující nebezpečné látky (N)  

13.2 Způsoby odstraňování obalu: 
Po vyprázdnění a důkladném vypláchnutí plastového obalu vodou: 

Název a kód odpadu: 15 01 02 Plastové obaly (O)  

Odpad předat do sběrného místa komunálních odpadů nebo oprávněné osobě k vyuţití.  

Obaly se zbytky přípravku: 

Název a kód odpadu: 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné (N)  

Předat do sběrného místa nebezpečných odpadů nebo oprávněné osobě. Termicky odstranit ve spalovně 

nebezpečných odpadů. Uloţit na skládku nebezpečných odpadů. 

13.3 Další údaje: 

S odpady nakládejte v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v  platném znění, a prováděcími 

předpisy k tomuto zákonu. 

14. Informace pro přepravu  

Výrobek není nebezpečným zboţím dle mezinárodních přepravních předpisů  (ADR/RID, IMDG a IATA).  

15. Informace o právních předpisech 

15.1 Informace uváděné v označení na obalu: 

15.1.1 Výstražný symbol: 

Neuvádí se - nepřidělen. 

15.1.2 R-věty: 

Neuvádí se. 

15.1.3 S-věty: 

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí  

S 26 Při zasaţení očí okamţitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc 

S 46 Při poţití okamţitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukaţte tento obal nebo označení 

15.1.4 Názvy chemických látek uváděných na obalu přípravku:  

Údaje podle Přílohy č. VII A. Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 648/2004 o detergentech: 

silikonová emulze, vosk, méně neţ 5% neiontový tenzid, monopropylenglykol, polysiloxan, vonná látka,  

METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYL ISOTHIAZOLINONE. 

15.1.5 Další informace uvedené na obalu přípravk u:  

Údaje o osobě odpovědné za uvedení přípravku na t rh. Návod k  pouţit í. 

15.8 Další právní předpisy, které se vztahují na přípravek:  

Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006  

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech  

Zákon č. 356/2003 o chemických látkách a příp ravcích v  platném znění 

Vyh láška č. 232/2004 Sb. v platném znění 

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění, včetně prov áděcích vyhlášek 

Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech, v platném znění  

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění  

Vyhláška MŢP č. 381/2001 Sb. v platném znění 

Vyhláška MŢP č. 383/2001 Sb. v platném znění  
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Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění, včetně prováděcích vyhlášek 

16. Další informace  

16.1 R-věty použité v dokumentu: 

R 20 Zdraví škodlivý při vdechování 

R 22 Zdraví škodlivý při poţit í 

R 41 Nebezpečí váţného poškození očí 

R 51/53 Toxický pro vodní organismy, můţe vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí 

16.2 Doporučení: 

Seznamte osoby nakládající s  uvedeným příp ravkem s obsahem bezpečnostního listu. 

16.3 Změny po revizi bezpečnostního listu: 

Ţádné, nový výrobek. Bezpečnostní list byl zpracován podle přílohy II Nařízen í evropského parlamentu a 

rady (ES) č. 1907/2006. 

16.4 Další informace o přípravku:  

K přípravku jsou zpracovány a na internetových stránkách www.tatrachema.sk jsou k dispozici Datové listy 

sloţek podle bodu C a D Přílohy č. VII Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 648/2004 o 

detergentech. 

16.5 Zdroj údajů použitý při sestavování listu:  

Bezpečnostní list firmy TATRACHEMA, výrobné druţstvo, Bulharská 40, 917 02 Trnava, Slovenská 

republika, tel. +421 335 901 111. Vyhláška č. 232/2004 Sb. v platném znění. Seznam obchodovaných látek 

(EINECS). European chemical Substances Information Systém (ESIS). Databáze firmy SIGMA - ALDRICH. 

Databáze firmy MERCK. 

16.6 Prohlášení: 

Tento bezpečnostní list byl sestaven podle přílohy II Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 

1907/2006 na základě klas ifikace přípravku podle vyhlášky č. 232/2004 Sb. v  platném znění. Bezpečnostní 

list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a ochrany ţivotního prostředí. 

Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v  souladu s platnými právními 

předpisy. Nemohou být povaţovány za záruku vhodnosti a pouţitelnosti výrobku pro konkrétní ap likaci. 

Výrobek nesmí být pouţíván k jiným účelům, neţ ke kterým je určen výrobcem. Výrobce nenese 

zodpovědnost za případy, kdy byl výrobek nesprávně pouţit.  
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Příloha č. 3 – Bezpečnostní list Jasněnky [11]. 
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Příloha č. 4 – Bezpečnostní list Clinu [8]. 
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Příloha č. 5 – Bezpečnostní list Celestíny  [7].  
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Příloha č. 6 – Bezpečnostní list Jaru  [10]. 
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