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ÚVOD 

 

Vzhledem k tomu, že pojem „environmentální značení“ (v angl. 

environmental labelling) je stále ještě velmi často nesprávně používán a 

aplikován na kdejakou značku umístěnou na produktu, je úkolem tohoto článku 

vysvětlit jeho rozsah a stručně popsat jeho základní druhy. 

Obecně lze pod pojem environmentální značení řadit jen takové značky 

nebo prohlášení, jež mají za úkol podávat informace o vlivech označeného 

objektu na životní prostředí (t. j. informace o tzv. environmentálních aspektech 

objektu). Národní program environmentálního značení (2007) rozsah pojmu 

zužuje na značky a prohlášení, jež jsou normalizované dvacítkovou dekádou 

řady norem ISO 14000. V současné době se jedná o tři druhy 

environmentálního značení, a to: environmentální značení typu I (neboli 

ekolabeling) normalizované normou ČSN EN ISO 14024, environmentální 

značení typu II (neboli vlastní environmentální tvrzení) normalizované normou 

ČSN EN ISO 14021 a environmentální (prohlášení) značení typu III, 

normalizované normou ČSN ISO 14025. Všechny tři uvedené typy 

environmentálního značení musí zároveň dodržovat devět společných zásad, jež 

jsou uvedeny v normě ČSN EN ISO 14020. 

Cílem vyjmenovaných tří druhů environmentálního značení je využít 

tržních mechanismů ke snižování nákupu a tím i výroby produktů negativně 

ovlivňujících životní prostředí na základě podávání pravdivých informací o 

environmentálních aspektech produktů (výrobku či služby). Používané 
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environmentální značky a environmentální prohlášení mohou mít podle 

jmenovaných norem podobu sdělení, symbolu nebo obrazce umístěných na 

produktu nebo na obalu produktu, případně v dokumentaci, v technických 

bulletinech, v reklamě nebo v propagaci k produktu. Z hlediska environmentální 

politiky spadají uvedené tři typy environmentálního značení do skupiny 

dobrovolných nástrojů, což znamená, že jejich používání není povinné. 

 

 

ENVIRONMENTÁLNÍ ZNAČENÍ TYPU I (EKOLABELING) 

 

Jedná se o nejstarší typ environmentálního značení. Název ekolabeling 

vychází z anglického slova: label = etiketa, nálepka. Ekolabeling byl vyvinut v 

Německu, kde byl od roku 1978 používán. K jeho normalizaci a zavedení 

oficiálního názvu „environmentální značení typu I“ došlo až v roce 1999, kdy 

už byl ekolabeling ve světě značně rozšířen. Ekolabeling lze definovat jako 

dobrovolný program třetí strany, podle něhož se subjektům udělují licence 

opravňující je označovat ekoznačkou daného programu ty produkty, jež v rámci 

dané produktové kategorie splnily stanovená ekologická kritéria a mají tak nižší 

negativní vliv na životní prostředí než produkty s nimi alternativní. 

Ekoznačka má charakter ochranné známky a v daném programu má jednotný 

vzhled pro všechny produkty.  

Vznik ekolabelingu, a v podstatě environmentálního značení vůbec, byl 

inspirován ochotou veřejnosti napomáhat ochraně životního prostředí nákupem 

ekologicky šetrných výrobků. Vzhledem k tomu, že preferování ekologicky 

šetrných výrobků by mělo vést ke zvyšování zisku jejich výrobců na úkor 

výrobců neekologických výrobků, kteří by tak byli nuceni přecházet také na 

výrobu ekologicky šetrných výrobků, mělo by vybudování trhu s ekologicky 

šetrnými výrobky vést k neustálému snižování negativních dopadů na životní 

prostředí.  

Soubor kritérií (požadavků), které musí označené (ekologicky šetrné) 

produkty splňovat, je pro každou produktovou kategorii souhrnně uveden v tzv. 

směrnici. Produktovou kategorii a k ní příslušnou směrnici navrhuje v ČR 

Agentura pro ekologicky šetrné výrobky. Gestorem programu je ministerstvo 

životního prostředí. Stanovené produktové kategorie a jejich směrnice, jakož i 

výrobci a ekologicky šetrné výrobky jsou zveřejňovány na internetových 

stránkách www.cenia.cz.  

 

 

ENVIRONMENTÁLNÍ ZNAČENÍ TYPU II  

(VLASTNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ TVRZENÍ) 

 

Vlastní environmentální tvrzení je víc jak o 20 let mladší než ekolabeling 

a podle normy jde: o značku nebo prohlášení výrobců, dovozců, distributorů, 

maloobchodníků nebo jakékoli další osoby, která by pravděpodobně mohla mít 

z takového tvrzení prospěch a které je vydáno bez certifikace třetí (t. j. 
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nezávislou) stranou. Jak z definice vyplývá, vznikl tento typ environmentálního 

značení z potřeby stanovit určitá pravidla pro stále se navyšující počet výpovědí 

subjektů o vlivech jejich produktu (výrobku či služby) na životní prostředí a tím 

tyto výpovědi do určité míry normalizovat a harmonizovat. Vlastní 

environmentální tvrzení mohou subjekty vytvářet zcela dle vlastního uvážení, 

nicméně musí přitom dodržovat všechny požadavky uvedené v normě. Norma 

rovněž stanovuje požadavky na hodnocení a ověřování tvrzení, neboť 

vyhlašovatel tvrzení musí být zodpovědný za vyhodnocení a je-li o to požádán, 

musí předložit údaje nezbytné pro ověření příslušného tvrzení. 

 

 

ENVIRONMENTÁLNÍ (PROHLÁŠENÍ) ZNAČENÍ TYPU III  
 

Jedná se o nejnovější typ environmentálního značení normalizovaného v 

roce 2006. Stručně jej lze definovat jako: prohlášení poskytující ověřené 

kvantifikované údaje o vlivech produktu na životní prostředí podle předem 

stanovených parametrů vztahujících se k životnímu cyklu produktu a tam, kde 

je to relevantní, i další doplňkové environmentální informace. K výpočtu 

hodnot požadovaných environmentálních aspektů produktu se používá metody 

LCA normalizované čtyřicítkovou dekádou řady norem ISO 14000. Podobně 

jako u ekolabelingu jedná se i zde o dobrovolný program, u něhož jsou 

požadované environmentální aspekty a způsob výpočtu jejich hodnot 

stanovovány pro jednotlivé skupiny (kategorie) produktů a zveřejňovány jako 

tzv. „pravidla produktové kategorie“. Provozovatelem programu může být 

podnik, oborové sdružení podniků, agentura, nezávislá vědecká instituce, 

veřejná správa nebo jiná organizace, nicméně pravidla produktové kategorie 

musí být ověřována nezávislou (třetí) stranou. 

Vzhledem k tomu, že environmentální (prohlášení) značení typu III je 

schopné podat informace o environmentálních aspektech posuzovaného 

produktu za jeho celý životní cyklus, stalo se základem pro tvorbu tzv. 

environmentálního prohlášení o produktu (Environmental Product 

Declaration, zkráceně EPD). Globální charakter EPD vedl ke vzniku několika 

mezinárodních programů, jež tvorbu těchto EPD sjednocují a vytvářejí tak 

základnu pro porovnávání EPD alternativních produktů z různých států v 

mezinárodní databázi. V současné době je nejlépe propracován švédský 

program, jehož databáze je nejvíce využívána. 

 

 

POROVNÁNÍ TŘÍ TYPŮ ENVIRONMENTÁLNÍHO ZNAČENÍ Z 

HLEDISKA JEJICH APLIKACE V PRAXI 

 

Nutnost součinnosti vnějších orgánů 

Nutnost součinnosti nějaké nezávislé třetí strany při aplikaci 

environmentálního značení je z hlediska podniku většinou nevýhodná, neboť se 

tím často aplikace značení zpomaluje, omezuje a snižuje se i její pružnost. 
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Nejvýhodnější z tohoto hlediska je typ II, který součinnost vnějších orgánů 

nepotřebuje. Zcela závislý na součinnosti vnějších orgánů je ekolabeling. Méně 

závislý je typ III, kde sice lze podle normy ISO 14025 vytvořit určité 

prohlášení, nicméně bez existence jednotného programu nelze provádět 

porovnávání s jinými produkty na stejné bázi.  

 

Sortiment produktů  

Teoreticky lze předpokládat, že čím bude větší sortiment produktů, na 

které lze aplikovat environmentální značení, tím více a rychleji bude docházet 

ke snižování celkového negativního dopadu na životní prostředí. U 

environmentálního značení typu I, III a EPD je rozsah jejich aplikace dán 

stanovenými produktovými kategoriemi příslušných programů. U typu I lze 

produktové kategorie stanovovat jak pro výrobky, tak i pro služby, přičemž 

přednostní oblastí jsou spotřební výrobky. U typu III a EPD se produktové 

kategorie stanovují zatím jen pro výrobky. Environmentální značení II typu lze 

použít pro veškeré druhy produktů. 

 

Ověřování nezávislou stranou 

Ověřování nezávislou třetí stranou většinou zpomaluje a prodražuje 

aplikaci environmentálního značení, ale na druhé straně zvyšuje jeho 

věrohodnost a tím i koupěschopnost zákazníka. U environmentálního značení 

typu I je ověření souladu vlastností produktu s požadavky stanovenými ve 

směrnici bezpodmínečně nutné a lze je provést jen u institucí akreditovaných 

provozovatelem programu. U environmentálního značení typu II není ověřování 

nezávislou stranou vyžadováno. U environmentálního prohlášení (značení) typu 

III se vyžaduje, aby provedená studie LCA obsahovala kritické přezkoumání 

nezávislým odborníkem. U EPD je navíc vyžadováno, aby jak EPD, tak i 

příslušná podkladová studie LCA byly ověřeny ověřovateli akreditovanými u 

ČIA.  

 

Náklady a přínosy pro podnik související s aplikací environmentálního 

značení 

U environmentálního značení typu I musí žadatel o ekoznačku zaplatit za 

testy ověřující splnění požadavků směrnice a dále poplatky za její propůjčení 

stanovené programem. Sortiment poplatků není pro všechny programy stejný, 

přičemž existují určité slevy pro malé a střední podniky, pro podniky se 

zavedeným EMAS a pod. Vzhledem k možným změnám je třeba se vždy včas 

informovat. Přínosy plynoucí ze získání ekoznačky se odvíjejí od 

informovanosti zákazníků a od jejich ochoty označené produkty nejen kupovat, 

ale i vyhledávat. Velmi důležité je umístění označeného produktu v místě 

nabídky či prodeje a případná reklama či upozornění na jeho existenci v 

prodejně. Podstatnou roli má také umístění ekoznačky na produktu, které by 

mělo být co nejnápadnější, především proto, aby se ekoznačka neztrácela mezi 

ostatními značkami, kterých se v dnešní době vyskytuje na výrobcích více než 

moc. Důležitý je také druh produktu. Při výběru produktové kategorie by měla 
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být dávána přednost co nejvíce používaným výrobkům, především výrobkům 

denní spotřeby. V neposlední řadě má velký vliv i celkový přístup společnosti k 

ochraně životního prostředí. Jistou výhodou pro podnik je i možnost stanovit si 

získání ekoznačky za jeden z cílů pro EMAS nebo EMS dle ISO 14001.  

U environmentálního značení typu II závisejí náklady v podstatě jen na 

podniku. Nejsou zde žádné povinné platby jako v předcházejícím případě. Jedná 

se pouze o náklady na vypracování vlastního environmentálního tvrzení a také 

náklady, které je podnik ochoten vydat na jeho prezentaci a šíření. Tyto náklady 

mohou být velmi různé v závislosti na možnostech podniku. Podstatné také je, 

které informace podnik do vlastního environmentálního tvrzení zařadil. Přínosy 

nelze předpovědět. Závisejí především na druhu produktu a na způsobu 

prezentace environmentálního tvrzení. Nicméně vzhledem k tomu, že je možné 

udržet náklady na velmi nízké úrovni, lze předpokládat, že je přínosy převýší. 

Velkou výhodou vlastního tvrzení je pružnost, s jakou může reagovat na další 

nově dosažené snížení negativních vlivů. 

U environmentálního prohlášení (značení) typu III je třeba zaplatit za 

vypracování studie LCA a za její kritické posouzení. V obou případech jde o 

smluvní ceny, které obecně nejsou nízké a s rostoucí složitostí výrobku se 

rychle zvyšují. Zpracovatele studie LCA a nezávislého odborníka pro její 

kritické přezkoumání si podnik může vybrat dle vlastního uvážení. U EPD je 

zapotřebí zaplatit navíc ještě za ověření vypracovaného EPD a za ověření studie 

LCA akreditovanými ověřovateli a dále za registraci EPD v daném 

mezinárodním programu, související s jeho umístěním do mezinárodní databáze 

EPD. Velkou výhodou environmentálního prohlášení typu III ve srovnání s 

ekolabelingem je ta skutečnost, že jakékoliv snížení negativního dopadu může 

výrobce ihned promítnout do svého environmentálního prohlášení a nemusí 

čekat na změnu směrnice. Přínosy EPD závisejí jak na druhu produktu (rozsah 

sortimentu) a na jeho povaze, tak i na množství konkurenčních EPD umístěných 

v téže databázi a v neposlední řadě na množství zákazníků, kteří této databáze 

budou využívat. Lze ovšem počítat s tím, že počet zákazníků bude stále stoupat, 

neboť se jedná o velmi pohodlný způsob jak získat přehled o výrobcích z 

různých zemí. Na druhé straně se nesmí zapomínat na tu skutečnost, že umístění 

EPD v mezinárodní databázi je zároveň i velkou reklamou pro podnik, neboť 

může obsahovat i některé další informace o podniku včetně důležitých kontaktů. 

Také vypracování studie LCA znamená značný přínos, neboť vedle potřebných 

údajů pro EPD přinese další užitečné informace. Např. přehled o velikosti 

environmentální závažnosti používaných látek, přehled o zdrojích skleníkových 

plynů, o zdrojích nebezpečných odpadů a mnoho dalších informací, jichž lze 

dále využít. 

 

 

ZÁVĚR 

 

Ze srovnání uvedených tří typů environmentálního značení vyplývá, že 

efektivita aplikace vhodného typu environmentálního značení z hlediska 
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podniku závisí na mnoha parametrech, které musí podnik při jeho výběru zvážit. 

Pokud jde o náklady, které musí podnik vynaložit, je environmentální 

prohlášení o produktu (EPD) nejnáročnější, ale na druhé straně zajišťuje 

podniku, jako jediné ze tří typů environmentálního značení, reklamu na globální 

úrovni a v důsledku provedení studie LCA i získání mnoha dalších informací, 

které lze dále využívat k zlepšování celkové činnosti podniku. Nevýhodou EPD 

je nevhodnost jeho použití pro služby a závislost na práci příslušného 

ekolabelingového orgánu. Nejméně nákladově náročné může být vlastní 

environmentální tvrzení, které lze s výhodou používat pro reklamní účely jak u 

libovolného výrobku, tak i u libovolné služby. Jeho nevýhodou v současné době 

je menší důvěryhodnost, výhodou velká pružnost. Ekolabeling představuje z 

hlediska nákladů, které musí podnik vynaložit, střední cestu, ale jeho použití je 

omezeno pouze na ty výrobky a služby, pro něž příslušný ekolabelingový orgán 

schválí produktovou kategorii a stanoví směrnici. Navíc, i když se 

ekolabelingový orgán bude snažit na žádost podniku požadovanou produktovou 

kategorii vytvořit, nemůže ekolabeling aplikovat na produkt, k němuž neexistují 

vhodné alternativy. Nicméně ve srovnání s druhými typy environmentálního 

značení představuje vytvoření trhů na bázi ekolabelingu nejrychlejší způsob jak 

dosáhnout stálého snižování negativního dopadu na životní prostředí. 

Ekolabelingové orgány by se proto měly snažit zajistit vznik těchto trhů 

intenzivním podporováním nabídky a především poptávky po ekologicky 

šetrných výrobcích. Znamená to zaměřit se na nejdůležitější faktory, což je 

zajištění co nejvyšší informovanosti veřejnosti, vhodná volba produktových 

kategorií a zvýšení mezinárodní spolupráce. 

 

 

LITERATURA 

 

ČSN EN ISO 14020:2002 Environmentální značky a prohlášení – Obecné zásady. 

ČSN EN ISO 14021:2002 Environmentální značky a prohlášení – Vlastní 

environmentální tvrzení (typ II environmentálního značení). 

ČSN EN ISO 14024:2000 Environmentální značky a prohlášení – Environmentální 

značení typu – Zásady a postupy. 

ČSN ISO 14025:2006 Environmentální značky a prohlášení – Environmentální 

prohlášení typu III – Zásady a postupy. 

Remtová K. 2006. Dobrovolné environmentální aktivity. Orientační příručka pro 

podniky. Planeta 14 (6). 

Sdělení o vydání pravidel Národního programu environmentálního značení, Pravidla 

Ministerstva životního prostředí k realizaci Národního programu environmentálního 

značení, Věstník MŽP č. 8, pp. 2-17, srpen 2007. 


