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1. Úvod
Tato práce pojednává o environmentálních značeních produktů a jejím účelem je
shrnout informace o ekologických značkách (ecolabellingu) nejen v České republice, ale
i v Evropě, a částečně i ve světě.
Ekologie a šetrnost k životnímu prostředí je velmi aktuální téma, se kterým se
nesetkáváme jen v televizi (reklamy na ekologické produkty), obchodech (ekologičtější
varianty produktů), restauracích (vyměňujících plastová brčka za papírová), ale i při
sebemenších každodenních činnostech a volbách, které mají konečný dopad na životní
prostředí. Témata udržitelnosti, šetrnosti a vědomé volby výrobků a služeb by měla být
důležitá pro každého z nás jakožto spotřebitele, abychom volili výrobky a služby, které jsou
k životnímu prostředí šetrnější. Vědomá volba mezi produkty nemá dopad jen na ekonomiku
a naši planetu, ale také na životy pěstitelů, výrobců, dovozce a konečného prodejce. O těchto
tématech budeme hovořit v rámci fair trade, tedy spravedlivého obchodu.
Domnívám se, že toto téma je natolik důležité, že by mělo být více rozšířeno do
povědomí veřejnosti, a proto obsahuje tato práce i nápadník pro začlenění ecolabellingu
a spravedlivého obchodu do environmentálního vzdělávání na školách.

1.1 Cíl práce
Bakalářská práce Ecolabelling s důrazem na fair trade v environmentálním vzdělávání
má za cíl vytvořit ucelený zdroj informací o ekologickém značení pro běžné spotřebitele,
shrnout nejčastěji používaná ekoznačení, vysvětlit jeho účel a dát pochopit rozdíl mezi
jednotlivými typy značení/certifikacemi. To vše za účelem zjednodušit chápání a poukázat na
důležitost problematiky dopadu výrobků na životní prostředí a volby spotřebitelů. Dalším
a neméně důležitým cílem je rozšířit povědomí o této problematice mezi širší veřejnost,
převážně pak mezi žáky a učitele na základních a středních školách.
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1.2 Seznam použitých zkratek
EU

Evropská unie

Rada (ES)

Rada Evropského společenství, Rada Evropské unie (od roku 1993)

Rada (EHS)

Rada Evropské hospodářské unie, Rada Evropského hospodářského
společenství
Evropská komise (od 1993) (EC- anglická zkratka - European Commission)

Komise (ES)
(EC)
GEN

Global Ecolabelling Network- Globální síť ekolabellingových programů

EŠV

Ekologicky šetrný výrobek

EUEB

The European Union Eco-labelling board= Evropská rada pro ekoznačení

ČSN

označení českých technických norem

ISO

mezinárodní norma (ISO International Standard)

EN

Evropská norma (European Standard)

IFOAM
Cenia

The
International
Federation
of
Organic
Agriculture
Movements = Mezinárodní federace hnutí ekologického zemědělství
česká informační agentura životního prostředí

EŠS

Ekologicky šetrná služba

GmbH
DAkks

Společnosti s ručením omezeným (Gesellschaft mit beschränkter Haftung),
německá obdoba české s. r. o.
Německý akreditační orgán (Deutsche Akkreditierungstelle GmbH)

ILO

International Labour Organization – Mezinárodní organizace práce

GMO

Geneticky upravené organismy

KEZ, o.p.s

Kontrola ekologického zemědělství

FSC

Certifikované lesy (Forest Stewardship Council)

PEFC
TD CFCS

Program pro schvalování systémů certifikace lesů (Program for the
Endorsement of Forest Certification Schemes)
Technický dokument – Pravidla pro certifikaci hospodaření v lesích

TM/ ™

Trade Mark – symbol ochranné známky

®

Registrovaná ochranná známka

EPD

Environmentální prohlášení o produktu (Environmental product declaration)

LCA

Metodika hodnocení životního cyklu výrobků a služeb (Life Cycle Assessment)
11

PCR

Pravidla produktových kategorií

NPEZ

Národní program environmentálního značení

WFTO / FTO Světová organizace pro fair trade (World Fair Trade Organization) / Fair Trade
Organization
IFAT
Mezinárodní fair trade asociace (International Fair Trade Association)
EFTA

Evropská asociace pro fair trade (European Fair Trade Association)

NEWS!

Síť fair trade obhodníků (Network of European Worldshops)

FLO

Fairtrade Labelling Organization International e.V / Fairtrade International

FINE

Akronym pro FLO, IFAT(WFTO), NEWS!, EFTA

OSN

Organizace spojených národů
Tabulka 1 Seznam použitých zkratek
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2. LITERÁRNÍ REŠERŠE
2.1 Environmentální značení
Environmentální značení, někdy také nazýváno jako ekoznačení, je dobrovolné
značení, které spotřebiteli pomáhá rozeznat potraviny, výrobky nebo služby, které jsou
v průběhu celého životního cyklu prokazatelně šetrnější k životnímu prostředí, a tím zvýšit
poptávku po těchto produktech [1].
Tyto značky jsou používané celosvětově a jsou založeny na normách ISO14020
s názvem Environmentální značky a prohlášení – Obecné zásady environmentálního značení
a prohlášení vycházejí z rodiny norem ISO 14000. (Norma ČSN ISO 14020 již není platná, byla
nahrazena ČSN EN ISO 14020 s účinností 02/2002) [1].
•

ČSN EN ISO 14020 – Environmentální značky a prohlášení – Obecné zásady (účinnost
09/2002)

•

ČSN EN ISO 14021 – Environmentální značky a prohlášení – Vlastní environmentální
tvrzení (typ II environmentálního značení) (účinnost 12/2016)

•

ČSN EN ISO 14024 – Environmentální značky a prohlášení – Environmentální značení
typu I – Zásady a postupy (účinnost 11/2018)

•

ČSN EN ISO 14025 – Environmentální značky a prohlášení – Environmentální prohlášení
typu III – Zásady a postupy (účinnost 11/2006)

•

ČSN EN ISO 14040 – Environmentální management – Posuzování životního cyklu −
Zásady a osnova (účinnost 12/2006) [2]
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Druhy environmentálního značení
Environmentální značení dělíme na:
•

Environmentální značení I. typu (viz kapitola 2.4)

•

Environmentální značení II. typu (viz kapitola 2.5)

•

Environmentální značení III. typu (viz kapitola 2.7)
Zásahy a cíle systému ekoznačení:
(zavedeného v ČR na základě usnesení vlády č. 159/1993)
•

Dobrovolnost

•

Srozumitelnost kritérií, hodnocení a kontrolování

•

Věrohodnost, nestranné řízení nezávislou autoritou

•

Otevřenost, volný přístup žadatelů

•

Časové omezení propůjčení ekoznačky

•

Finálnost výrobku – udělení ekoznačky celému výrobku, nikoli částem

•

Vyloučení výrobků, pro něž platí jiné specifické předpisy,
například látky, které právní předpisy EU klasifikují jako toxické, nebezpečné.
Zboží nesmí být vyráběno technologií, která je škodlivá lidskému zdraví nebo
životnímu prostředí a zdraví spotřebiteli. Nevztahuje se na výrobky s jinak
specifickými předpisy (výbušniny, zbraně, farmaceutické výrobky, lékařská
zařízení atd.)

•

Práce s mnoha kritérii – zkoumání všech vlivů na životní prostředí

•

Orientace na výrobky spotřebního charakteru [3]
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2.2 Historie ekoznačení v Evropě
Po druhé světové válce se ve velké míře začala projevovat negativa konvenčního
průmyslového zemědělství. Propukla tzv. zelená revoluce, při které zemědělci a spotřebitelé
začali reagovat na tato negativa a zavedli zásady kontrolovaného ekologického zemědělství.
Vzniklo několik rozdílných metod, které se lišily především přístupem k výživě rostlin a péči
o půdu [4].
Ve 40. letech 20. století vzniká organicko-biologické zemědělství, které zastává názor,
že kvalitní produkty získáte pouze ze zdravé půdy, která je dokonalá sama od sebe a není třeba
do ní razantně zasahovat, například chemicky [5]. Tento zemědělský přístup byl nejvíce
rozšířen v Evropě, kde dal vzniknout prvním mezinárodním normám, vytvořeným pod nevládní
organizací IFOAM (The International Federation of Organic Agriculture Movements –
Mezinárodní federace hnutí ekologického zemědělství) [4].
První směrnice, které vznikly nadnárodně, byly vydány pro období 1982-1983 jako
směrnice IFOAM Základní standardy (Basic standards). Basic standards stanovují obecné
nejnižší požadavky a pravidla ekologického zemědělství [4].
První závazný zákon, který upravoval ekologické zemědělství, byl vydán roku 1985
v Rakousku, následovaný Dánskem, Francií, Švýcarskem, Spojeným královstvím a dalšími.
V reakci na rozšíření trhu s biopotravinami v Evropské unii bylo vydáno v roce 1991
nařízení Rady (EHS) 2092/1991, a tím vznikly první závazné normy, které stanovují minimální
požadavky pro označkování biopotravin a bioproduktů a jejich následné uvádění na trh [4].
Vládním usnesením č.159 ze dne 7.dubna 1993 byl zaveden systém ekoznačení v České
republice. Toto usnesení bylo zavedeno z iniciativy ministra životního prostředí a ministra
průmyslu a obchodu. Na základě tohoto usnesení začal Národní program označování výrobků
ochrannou známkou Ekologicky šetrný výrobek/služba [6].
Po vstupu ČR do EU vstoupilo v platnost i udělování ekoznačky EU květina (The flower)
[6].
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2.3 Ekologické zemědělství
Předtím, než si povíme něco o konkrétních ekoznačkách, je důležité si definovat co
znamená, že je produkt z ekologického zemědělství, jak a za jakých podmínek takový produkt
vzniká a čím se liší od produktů konvenčního zemědělství.
Ekologické zemědělství, v anglicky mluvících zemích zemědělství organické (organic)
a v německém jazyce označováno jako biologické (biologisch), se řídí nařízeními Rady (ES) č.
834/2007 ze dne 28. června 2007 a nařízeními Komise (ES) č. 889/2008 a zákonem o
Ekologickém zemědělství č. 242/2000 Sb. Podle tohoto zákona je ekologické zemědělství
takovým způsobem hospodaření, které dbá na životní prostředí a všechny jeho složky. Zákon
omezuje, či zakazuje používání látek a postupů, které by vedly k zatěžování, znečišťování nebo
zamořování životního prostředí včetně kontaminace potravního řetězce. Ekologické
zemědělství musí zvýšeně dbát i na pohodu a vnější životní projevy hospodářských zvířat. Při
výrobě potravin se dbá na nepoužívání syntetických chemických látek. Nařízení také stanovují
podmínky pro výrobu, distribuci, označování a kontrolu výrobků, se kterými může být
obchodováno v rámci Evropské unie. Tato nařízení (Rady (ES) č. 834/2007) platí pro živé nebo
nezpracované zemědělské produkty, zpracované potraviny, osiva a rozmnožovací materiál,
krmiva pro hospodářská zvířata (z čehož vyplývá, že i zvířata musí získávat krmivo
z ekologického zemědělství) a sběr volně rostoucích rostlin a mořských řas. Na rybolov a lov
zvířat se tato nařízení nevztahují, nejsou jejich obsahem. Nařízení byla následována
množstvím dalších norem [4].
Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 upravilo chov zvířat, pěstování rostlin i zpracování,
distribuci a označování potravin, krmiv a rozmnožovacích materiálů z ekologického
zemědělství a jejich kontrolu a certifikaci. Dále zahrnuje seznam povolených hnojiv a pesticidů
(včetně jejich účinných látek), minimální velikost prostoru pro ekologicky chovaná
hospodářská zvířata (podle druhu a kategorie), maximální počet zvířat na hektar půdy (podle
druhu a kategorie). Dále seznam povolených přídatných látek, neekologických surovin, nosičů,
činidel a dalších látek využívaných pro výrobu biopotravin, seznam látek a produktů
povolených pro výrobu vína, seznam povolených neekologických krmných surovin,
doplňkových látek a činidel pro výrobu krmných směsí a premixů, seznam produktů a látek,
které jsou povoleny v rámci desinfekce a čištění, požadavky na označování bioproduktů, kódy
kontrolních certifikačních společností, maximální hustota a produkční systém živočichů
v akvakultuře [4].
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Ekologičtí zemědělci musí dodržovat předpisy Evropské unie pro ekologické
zemědělství a ekologickou produkci, národní předpisy (český zákon č. 242/2000 Sb.
o Ekologickém zemědělství) a také právní předpisy, týkající se nakládání se zemědělskými
produkty (výroba, zpracování, kontrola atd.) [4].
Důležitým faktorem pro ekologické zemědělství je i specializovaná nezávislá třetí
strana, která provádí kontrolu celého procesu výroby biopotravin. Po kontrole a certifikaci
mohou produkty nést označení biopotraviny (v České republice se jedná například o
ekoznačku – Biozebra – viz environmentální značení l. typu), tedy potraviny získané
z ekologického zemědělství. Podle tohoto označení rozezná spotřebitel potravinu
z ekologického zemědělství od potraviny získané konvenční cestou. Řádná kontrola (živočišné
i rostlinné produkce) je prováděna kontrolní organizací minimálně jednou ročně. Zájmem
kontrolorů jsou nejen zemědělci, ale i zpracovatelé, včelaři, dovozci atd. Taková kontrola je
předem nahlášena, ovšem probíhají i kontroly namátkové, které se zpravidla neohlašují.
Provádí se například na základě předchozích zkušeností (například došlo-li v minulosti
k porušení nařízení), případně na podnět třetí strany, či na základě nařízení ministerstvem
zemědělství [4].
Zemědělci z důvodu kontroly rostlinné produkce každý rok nahlašují plán osevu
pozemků, vedou evidenci o používání hnojiv včetně data, typu a množství hnojiva. Dále
zaznamenávají použití přípravku na ochranu rostlin, původ přípravku, datum a typ přípravku
a způsob jeho použití. Další záznamy vedou o zemědělských vstupech a sklizni, u obojího
uvádějí datum, typ a množství produktu [4].
Každý nový zájemce o podnikání s produkty značenými „Bio“ musí projít procesem
certifikace. Jedná se o ekologické zemědělce, obchodníky s biopotravinami, výrobce
biopotravin, výrobce biokrmiv, dodavatel biosadby a bioosiv, ekologický chov včel, ryb a další.
Prvním krokem je kontaktování některé ze tří kontrolních organizací, se kterou žadatel
uzavře smlouvu o kontrole. Příslušná organizace provede vstupní kontrolu a vystaví žadateli
potvrzení. Toto potvrzení žadatel přiloží jako přílohu k žádosti o registraci k ekologickému
zemědělství na Ministerstvo zemědělství. Po podání žádosti vystaví Ministerstvo zemědělství
České republiky konvenčnímu zemědělci informaci o zahájení přechodného období. Po
uplynutí minimálně dvouletého přechodného období může ministerstvo následně vydat
rozhodnutí o registraci pro ekologické zemědělství, až poté může zemědělec nabízet své
výrobky jako ekologické. Je možné, že zemědělec bude nabízet jak ekologické, tak konvenční
17

zboží, v tomto případě platí, že fáze výroby musejí být v jednotlivých krocích jasně odděleny
[7].
V České republice zajišťuje dozor nad ekologickým zemědělstvím ministerstvo. Podle
nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a nařízení Rady (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách je nutné,
aby nad ekofarmami, výrobci, distributory a obchodníky měly kontrolní a certifikační
organizace dohled. V ČR funguji celkem 4 takové kontrolní subjekty – KEZ o.p.s., ABCERT AG,
Biokont CZ s.r.o. a Bureau Veritas Czech Republic, spol. s.r.o. [4].
Počet ekologických zemědělců v České republice stále roste, podle statistického
šetření ekologického zemědělství Ministerstva zemědělství ČR byl v roce 2017 počet
registrovaných subjektů v ekologickém zemědělství 4399, počet provozoven byl 4420
a celková výměra půdy ekologického zemědělství v České republice v roce 2017 byla 520 032
hektarů [8].
V roce 2019 bylo již 4690 ekologických zemědělců, kteří obdělávali 556 000 hektarů
půdy. Toto číslo představuje podle Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního (ČÚZK)
podíl 13,2 % celkového půdního fondu a podíl 15,2 % z celkové zemědělské půdy, která je
vedena v LPIS (Land Parcel Identification System – systém identifikace pozemků) [9].
K 19. 11. 2021 je celkový počet ekologických zemědělců již 4787 [69].
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2.4 Environmentální značení I. typu
První typ environmentálního značení (ekoznačení, anglicky ecolabelling) je
reprezentován tzv. ekoznačkami [2].
Jedná se o nejvěrohodnější značení ze všech tří typů, a to díky jeho ověření nezávislou
třetí stranou. Třetí stranu v tomto případě zastupuje stát – Cenia neboli Česká informační
agentura životního prostředí. Tato organizace byla zřízena ministerstvem životního prostředí
1. 4. 2005 za účelem poskytování informací z oblasti životního prostředí občanům.
Pravděpodobně i díky ověření třetí stranou, která přidává na validitě tohoto značení,
patří ekoznačky l. typu mezi nejžádanější [1].
Tato značení ovšem naráží na problematiku používání značky Ekologicky šetrný
výrobek (EŠV) na obalu, tím spíše, jedná-li se o potravinu. Zákazník nemůže rozlišit, zda se tato
značka vztahuje pouze na obal, nebo i na potravinu uvnitř. Jen informovaný spotřebitel ví, že
značka Ekologicky šetrný výrobek platí pouze pro obal, nikoli pro výrobek uvnitř. EŠV je
používán pouze pro spotřební zboží, nikoli však pro potraviny [10].
Podle nařízení EHS/2092/91 o ekologickém zemědělství a zákona č. 242/2000 Sb.
o ekologickém zemědělství jsou BIO označovány pouze potravinové produkty a krmiva
splňující všechny potřebné požadavky, přičemž nepotravinářské výrobky tomuto nařízení
nepodléhají [7].
Z tohoto důvodu by nejspíše bylo potřeba pro spotřebitele zavést, po vzoru Maďarska,
značku Ekologicky šetrný obal [10].
Environmentální značení l. typu vychází z normy ČSN ISO 14024 (Environmentální
značky a prohlášení – Environmentální značení typu I – Zásady a postupy).
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2.4.1 Evropská unie
V roce 2007 podpořily státy Evropské unie myšlenku zavedení povinného loga pro
biovýrobky (produkty ekologického zemědělství) vyrobené v rámci Evropské unie.
V roce 2008 zorganizovala Evropská komise při této příležitosti celoevropskou soutěž
o nejlepší logo. Během pěti měsíců se soutěže zúčastnilo 3422 studentů. Profesionální porota
vybrala 10 log, ze kterých po kontrole autorských práv byla vybrána 3 loga. Mezi těmito
finalisty mohla následně veřejnost vybírat, za pomoci online hlasování, svého favorita. Během
56 dní mezi daty 6. 12. 2019 – 31. 1. 2010 bylo získáno necelých 130 000 hlasů. Výhercem se
stal s 63 % hlasů Dušan Milenković, německý student designu, se svým návrhem „Euro-leaf“
(„Eurolístek“) [11]. Od 1. 7. 2010 je povinné používání evropského loga „Eurolístek“ na všech
obalech biopotravin, které byly vyprodukovány v rámci Evropské unie. Toto logo není povinné
u nebalených potravin [12]. Podle mého názoru se stal Eurolístek nejzákladnějším
environmentálním značením a symbolem, se kterým by měl být každý spotřebitel seznámen.

Obrázek 1 Vznik značky EU – Euro-leaf (Eurolístek)

2.4.1.1 Euro-leaf – Eurolístek
Eurolístek, Euroleaf, také zvaný jako Biologo EU, je logem, které nalezneme na výrobku
splňujícím standardy ekologického zemědělství v Evropské unii podle Nařízení EU
o ekologickém zemědělství. Jeho účelem je informování spotřebitele o původu a vysoké
kvalitě nakupovaných potravin a nápojů.

Toto logo je povinné pro všechny výrobce

biopotravin v EU. Dále také platí, že každý produkt ekologického zemědělství mimo EU,
dovážený na trh EU, musí mít označení Euro-leaf. Podmínky pro používání grafické podoby
loga stanovuje nařízení Komise EU č. 271/2010 ze dne 24. března 2010. Krom povinného loga
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(Euro-leaf) je u loga uveden i kód. Jeho obecný tvar je AB-CDE-999, z čehož AB označuje kód
země, v níž jsou provedeny kontroly (podle článku 58 odstavce l písmene a), CDE je
třípísmenný výraz (bio, öko, org, eko – v ČR platí BIO), 999 třímístné číslo přidělené kontrolní
organizaci. Na certifikovaných produktech z České republiky nalezneme kódy: CZ-BIO-001
(kontrolní společnost KEZ o.p.s.), CZ-BIO-002 (kontrolní společnost ABCERT AG), CZ-BIO-003
(kontrolní společnost Biokont CZ, s.r.o.). Uvádí se také země původu surovin, ovšem jen
v případě, že je 98 % zemědělských složek pochází z dané země. Můžeme tedy najít například
nápis ZEMĚDĚLSKÁ PRODUKCE CZ [4, 7, 11].

Obrázek 2 Euro - leaf (Eurolístek)

2.4.1.2 Ekoznačka Evropské unie (The Flower)
Ekoznačka EU – Květina (The Flower) byla založena v roce 1992. Jedná se o dobrovolné
značení, které je udělováno produktům a službám, které splňují během celého životního cyklu
environmentální standardy, zahrnující vše od těžby surovin až po výrobky a konečnou likvidaci.
Ostatní ekologické značky podporují šetrnost k životnímu prostředí pouze v užším měřítku
(například jsou recyklovatelné), pouze Květina zaručuje šetrnost výrobku v průběhu celého
životního cyklu. Důležitým aspektem pro udělení Ekoznačky Evropské unie je i podpora
cirkulárního hospodářství a snížení dopadu na životní prostředí [13].
Výrobky a služby jsou podle kritérií rozděleny do více než 23 kategorií. Jedná se
například o domácí spotřebiče, bytové zařízení, výpočetní technika, oděvy, obuv, výrobky
z papíru, kutilské potřeby, maziva, zahradnické potřeby, čistící prostředky, turistické ubytování
a mnoho dalších. Mezi tyto kategorie nepatří potravinové výrobky [14].
Kupříkladu u ubytovacích zařízení Květina potvrzuje, že prostory efektivně využívají
energii a ubytování dbá na okolní přírodu. Podle tohoto značení tedy poznáte ubytování, které
respektuje životní prostředí, používá obnovitelné zdroje energie, úsporně hospodaří s vodou,
omezuje množství vyprodukovaného odpadu a vzdělává personál o šetrnému přístupu
k životnímu prostředí [14].
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Ekoznačení v Evropské unii se řídí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
66/2010, které je v platnosti od 30. ledna 2010 a vychází z mezinárodní normy ISO 14024.
V České republice je zprostředkovatelem Ekoznačky EU agentura CENIA, česká informační
agentura životního prostředí, která uděluje zájemcům tuto značku [15]. (Také uděluje český
ekvivalent tohoto značení Ekologicky šetrná služba (EŠS) a Ekologicky šetrný výrobek (EŠV) viz
kapitola 2.4.2.2)
Katalog výrobků a služeb s Ekoznačkou Evropské unie naleznete na stránkách:
http://ec.europa.eu/ecat/
Ekoznačka funguje pod záštitou Evropské rady pro ekoznačení (EUEB- The European Union
Eco-labelling board) a za podpory Evropské komise a všech členských států Evropské unie
a Evropského hospodářského prostoru [14].

Obrázek 3 Ekoznačka Evropské unie – The Flower
Program ekoznačení Evropské unie patří do světové sítě GEN (Global Ecolabelling NetworkGlobální síť ekolabellingových programů), ta sdružuje 27 organizací, které se zaměřují na
označování ekologicky šetrných produktů z celého světa. V České republice se můžeme
nejčastěji

setkat

s

výrobky

označenými

například

německým Modrým

Andělem,

skandinávskou ekoznačkou Nordic Ecolabel nebo slovenským Environmentálně vhodným
produktem a mnohými dalšími [15].
Seznam členů GEN zde: https://globalecolabelling.net/gen-members/gen-full-members-list/
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2.4.2 Česká republika
2.4.2.1 BIO
Každá potravina, která byla vypěstována jako produkt ekologického zemědělství
a splňuje podmínky pro udělení certifikace biopotraviny, musí být na obalu označena kódem
kontrolní organizace a také znakem „biozebry“ s nápisem „produkt ekologického
zemědělství“. Pokud tedy potravina nese označení „BIO“ musí být náležitě certifikovaná. Kód
kontrolní organizace je potvrzením, že se jedná o produkt ekologického zemědělství. Tedy, že
alespoň 95 % surovin je získáno z ekologického zemědělství, nikoli zárukou toho, že se jedná
o potraviny vyrobené v České republice. Je totiž možné nechat zahraniční výrobek tzv.
recertifikovat kontrolní organizací v ČR. Recertifikace je u bio potravin, které jsou dovezené ze
zemí mimo Evropskou unii, povinná. Ekoznačku BIO, může na obalu svého výrobku uvádět jen
ten výrobce, jehož potravinářský výrobek splňuje všechny legislativou stanovované podmínky
pro ekologické zemědělství, dále je výrobek podroben přísné kontrole z organizace spadající
pod Ministerstvo zemědělství a takový výrobek musí obdržet „certifikát o původu
biopotraviny“ [12]. Logo je používáno ode dne 6. ledna 2006 a řídí se zákonem č. 242/2000 Sb.
o ekologickém zemědělství a vyhláškou č. 16/2006 Sb.

Obrázek 4 Bio zebra
V České republice na dodržování zákona o ekologickém zemědělství dohlíží tři kontrolní
organizace: KEZ, o.p.s (Kontrola ekologického zemědělství) - nezávislá nezisková organizace,
Biokont CZ a ABCERT AG. Všechny tyto organizace musejí mít platnou akreditaci.
Kódy těchto organizací jsou:
KEZ – CZ-BIO-001
ABCERT AG – CZ-BIO-002
Biokont CZ – CZ-BIO-003[12].
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Kontrolní organizace mají uzavřené smlouvy o kontrole se všemi ekozemědělci (osoba
podnikající v ekologickém zemědělství), obchodníky s biopotravinami a zpracovateli
biopotravin. Minimálně jednou ročně inspektoři těchto kontrolních organizací provádějí
namátkové

kontroly.

Tyto

kontroly

se

týkají

ekofarem,

zpracovatelů

potravin

i velkoobchodníků s biopotravinami. U maloobchodníků se řeší případné klamavé značení
biopotravin, za které hrozí pokuta až do výše jednoho milionu korun [12].

Ekologické zemědělství musí splňovat velké množství podmínek, mezi které patří:
•

potravina nesmí obsahovat žádné chemikálie

•

pro vypěstování plodin nebyla použita žádná chemická hnojiva, postřiky, pesticidy atd.

•

zvířata byla krmena pouze ekologicky vypěstovaným krmivem

•

se zvířaty se zacházelo vlídně

•

zvířata nedostávala během života preventivně antibiotika či hormonální stimulanty
růstu

•

výrobek neobsahuje žádné geneticky upravené organismy (GMO)

•

bude zachována ekologická stabilita v krajině

•

potravina nesmí obsahovat chemická barviva a dochucovadla

•

zvyšování úrodnosti půdy [4]

(Další informace viz kapitola Ekologické zemědělství 2.3)
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2.4.2.2 Ekologicky šetrný výrobek (EŠV) a Ekologicky šetrná služba (EŠS)
Environmentální značení, ekoznačení, jsou dobrovolným nástrojem výrobce či
poskytovatele služby, který spotřebitelům touto ochrannou známkou dává informaci, že jeho
výrobky či služby splňují pravidla Ministerstva životního prostředí o realizaci Národního
programu označování ekologicky šetrných výrobků a služeb a byly jim uděleny ekoznačky EŠV
(Ekologicky šetrný výrobek), EŠS (Ekologicky šetrná služba). Spotřebitel získá záruku zdravotní
nezávadnosti a kvality výrobku, srozumitelné informace o výrobku/službě, vlivu na životní
prostředí, umožní mu snadnější orientaci na trhu a věrohodnost garantovanou Ministerstvem
životního prostředí [3].
V České republice je možné dobrovolně získat u výrobku nebo služby ekoznačení
trojího typu. Ekologicky šetrný výrobek, Ekologicky šetrná služba a Ekoznačka EU (viz kapitola
Ekoznačka EU – The Flower). Všechna tato ochranná značení u nás zaštituje a vlastní CENIA
(česká informační agentura životního prostředí). Označování EŠV a EŠS se řídí podle technické
normy ČSN ISO 14024 Environmentální značky a prohlášení a spadají mezi environmentální
značení l. typu s odpovědným orgánem CENIA. Tato označení se nevztahují na potraviny.
Logo VE tvaru písmene „e“ a s nápisem EKOLOGICKY ŠETRNÝ VÝROBEK/ EKOLOGICKY
ŠETRNÝ SLUŽBA obsahuje také registrační číslo značeného produktu ve své spodní části [3].
Seznam produktů s ekoznačkou EŠV/EŠS a Ekoznačkou EU v ČR naleznete zde:
https://ekoznacka.cz/produkty
K roku 2020 lze nalézt služby v oblasti Ekologicky šetrná služba pouze v kategorii ubytovacích
zařízení.

Obrázek 5 Ekologicky šetrný výrobek
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Obrázek 6 Ekologicky šetrná služba

2.4.2.3 FSC (Forest Stewardship Council) – Certifikované lesy
Certifikaci a inspekci pro FSC, tedy šetrné hospodaření s lesy, zajišťuje společnost
Bureau Veritas. Tento certifikát vychází z celosvětově platného standardu FSC (Forest
Stewardship Council), který byl založen v roce 1993, nalezneme ho tedy i u zahraničních
produktů. V České republice se dřevo a výrobky z něj certifikují od 30. srpna 2006, kdy byl
vytvořen Český standard FSC [17]. Cílem je ochrana ohrožených světových lesů, které mizí
v důsledku klimatické změny a nezodpovědného hospodaření. V České republice je zástupcem
FSC nevládní nezisková organizace FSC ČR (FAIRWOOD, Z.S.).
Zákazník má díky tomuto certifikátu jistotu, že dřevo a výrobky z něho vytvořené,
pocházejí ze šetrně obhospodařovaných lesů a nebylo použito nelegálně získané dřevo,
kterým by byly zničeny světové lesy [18].
V České republice je 117 dřevozpracujících firem. Patří mezi ně například Lesy města
Prahy, Správa Krkonošského národního parku a mnoho dalších [17].
Výrobky s logem FSC můžeme nalézt v nejrůznějších obchodech. Nalezneme je
například v hobby obchodech na výrobcích, jako například: na parketách, zahradním nábytku,
násadách od nářadí, plotech, kůlech, oknech, ramínkách, dětských hračkách a mnohém
dalším. Dalším typem zboží s touto certifikací je kancelářský papír a knihy [18].
Certifikační logo musí krom znaku FSC obsahovat také autorizovaný číselný kód
uživatele, který je umístěn pod logem. Další možností je uvést tento kód do závorky za
uvedením autorských práv. (FSC Trademark © 1996 Forest Stewardship Council A. C.).
Autorská práva jsou dalším povinným prvkem [19].
Existují tři typy certifikátu FSC 100 %, FSC RECYCLED a FSC MIX.
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FSC 100 % znamená, že všechen materiál, který byl použit na výrobu produktu pochází
z šetrně obhospodařovaného lesa [16].

Obrázek 7 FSC 100 %
FSC RECYCLED (FSC Recyklovaný) znamená, že výrobek je složen ze 100 %
recyklovaného materiálu. Neznamená ale, že původní dřevo neslo certifikát. FSC RECYCLED se
zaměřuje pouze na recyklaci a zmírnění poptávky po panenských materiálech [16].

Obrázek 8 FSC RECYCLED
FSC MIX je označení výrobků, které jsou vyráběny ze směsi materiálů s FSC certifikací,
materiálů z kontrolovaných zdrojů (FSC Controlled Wood) a/nebo recyklovaného materiálu.
FSC Controlled Wood znamená, že materiál nepochází z FSC certifikovaného lesa, ale splňuje
požadavky FSC a byl zkontrolován akreditovanou certifikační firmou [16].

Obrázek 9 FSC MIX
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Certifikační symbol můžeme nalézt na výrobcích v různých barevných obměnách: bílým logem
na černém pozadí, černým logem na bílém pozadí, zeleným logem na bílém pozadí a bílým
logem na zeleném pozadí [16].

Obrázek 10 Certifikát FSC (Forest Stewardship Council) - s kódem Hlavního města
Praha
Pro získání certifikátu musí být splněno 10 principů neboli základních pravidel ve
vztahu k FSC. Tyto principy jsou rozděleny do 56 kritérií neboli prostředků sloužících
k posouzení pro lesní hospodaření, které vytvořila mezinárodní organizace FSC a byly
adaptovány FSC ČR na poměry v České republice [19, 20]. Mezi deset principů patří, mimo
dodržování principů FSC, dodržování vlastnických a uživatelských práv a povinností
i respektování práv domorodých obyvatel, získávání rozmanitých užitků z lesa a povinnost
písemně vypracovat hospodářský plán. Dále monitorovat a hodnotit stav lesa, výnos jeho
produktů, zpracovatelského řetězce, environmentální a sociální dopady hospodářských
opatření. Mezi principy patří i zachování lesů s vysokou ochranářskou hodnotou a povinnost
obhospodařovat plantáže podle předchozích principů [19].
FSC certifikace je cenově náročnější, vzhledem k tomu, že se jedná o certifikaci
získanou prostřednictvím mezinárodních organizací [32]. I přes tuto skutečnost se může pyšnit
certifikátem FSC v současné době 113 198 hektarů lesů v České republice [22].
Pokud chcete získat informace o firmách, které vyrábí určitý produkt s FSC certifikací,
stačí produkt zadat (v anglickém jazyce) do databáze na stránkách: www.fsc-info.org. Možné
je také zadat zemi nebo konkrétní společnost nebo vyhledávat pod licenčním kódem, ten
nejčastěji naleznete pod certifikační značkou (například C019073 – Hlavní město Praha viz
Obrázek 10 Certifikát FSC). Pro českého spotřebitele zajímavějším portálem, kde je možné
dohledání

obchodů

s FSC

certifikovanými

http://www.czechfsc.cz/mapaobchodu/.
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produkty,

je:

2.4.2.4 PEFC – Program for the Endorsement of Forest Certification Schemes
PEFC neboli Program pro schvalování systémů certifikace lesů (Program for the
Endorsement of Forest Certification Schemes), dříve Pan European Forest Certification, vznikl
v roce 1998 v reakci na rozšíření systému FSC. Jedná se o mezinárodní, nevládní organizaci,
která má za cíl hájit zájmy vlastníků lesů, včetně dřevařského průmyslu [23].
Jedním z hlavních cílů PEFC certifikace je rozšiřování a zachování lesů tak, abychom my
i budoucí generace, mohli využívat jak environmentálních a sociálních, tak i ekonomických
přínosů, které nám lesy nabízejí. Dále cílí na zachování zodpovědného přístupu k lesním
ekosystémům a respektu k přírodě, podpoře spotřeby dřeva jakožto ekologicky obnovitelného
zdroje, a to vše za pomoci nezávislé certifikace třetí strany [24].
Vlastník lesa musí projít posouzením, zda splňuje kritéria trvale udržitelného
hospodaření, které popisuje dokument TD CFCS 1002:2016 Pravidla pro certifikaci
hospodaření v lesích [25].
PEFC je celosvětově nejrozšířenějším certifikátem lesů u nás působí jako PEFC Česká
republika, právnická osoba, vzniklá podle ustanovení § 20f a násl. Občanského zákoníku, jako
zájmové sdružení právnických osob, zapsané do registru sdružení [24].
V České republice se v současné době setkáme s certifikáty PEFC i FSC. Větší část plochy
českých lesů nese certifikaci PEFC. Jedná se o celkem 1 771 054 hektarů plochy českých lesů
a certifikaci FSC nese výměra 113 198 hektarů[18].K vlastníkům lesů s PEFC certifikací patří
například Lesy České republiky, s.p., Správa Krkonošského národního parku, Vojenské lesy
a statky, s. p. Mezi zpracovatele dřeva s PEFC certifikací patří Asociace lesnických
a dřevozpracujících podniků, Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství, Společenstvo
dřevozpracujících podniků a Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o. Dále také zájmové
skupiny, mezi které patří například Česká lesnická společnost, Mendelova univerzita v Brně,
Česká zemědělská univerzita, Česká lesnická společnost a další [24].
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Obrázek 11 PEFC
Logo PEFC musí kromě samotné grafické značky dvou stromů v kruhu a nápisem PEFC
obsahovat také symbol TM (Trade Mark) - ochranná známka a evidenční číslo (ve tvaru
PEFC/XX-XX-XX), které identifikuje oprávněného držitele licence [26].
Zda je lepším certifikátem FSC či PEFC, v tom se zdroje rozcházejí, pravděpodobně
proto, že velkou váhu při výběru mají parametry lesů, například velikost pozemku (majitelé
menších pozemků upřednostňují PEFC). PEFC také například umožňuje větší kácení lesů
v jednom místě a jeho požadavky na zastoupení druhů stromů pro obnovu lesů nejsou tak
přísné jako u FSC. FSC má obecně přísnější nároky a je vhodnější pro větší lesní hospodářství.
Podrobné srovnání certifikačních systémů najdete na: http://www.czechfsc.cz/fsccertifikace/srovnani-certifikacnich-systemu-/.
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2.5 Environmentální značení II. typu
Environmentální značení II. typu jsou pouze vlastním tvrzením výrobců, dovozců,
distributorů, maloobchodníků atd. U těchto značení platí transparentnost, musí být takzvaně
ověřitelné druhou stranou neboli spotřebitelem. Informace tedy musí být výrobcem
zpřístupněny, nejčastěji se jedná o zpřístupnění informací na webových stránkách. Ověření
pravosti tvrzení třetí stranou, například kontrolní společností, není vyloučena [2].
Mezi environmentální značení II. typu patří například: kompostovatelný, obsahující
recyklovaný materiál, snížená spotřeba vody, biologicky degradovatelný a také všechny
recyklační značky.
Environmentální značení II. typu vycházejí z ČSN ISO 14021. Aktuální zákon týkající se
obalové problematiky je Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech [2].

2.5.1 Recyklační značky
Recyklační značky jsou takové značky, které spotřebiteli pomáhají při třídění odpadu
[27].
Recyklace odpadu = znovuzpracování odpadu za vzniku nových výrobků.
Třídění odpadu = separace odpadu podle jeho typu s cílem jeho následného
zpracování.
Sběr odpadu = širší pojem, předání odpadu za účelem jeho likvidace, či využití [28].
Podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994
o obalech a obalových odpadech musí být obaly viditelně a čitelně opatřeny vhodným
značením na povrchu nebo na etiketě, a to platí i poté, co dojde k otevření obalu (článek 8
Značení a identifikační systém). Účelem tohoto značení je usnadnit sběr, využití a opakované
použití (včetně recyklace) obalového materiálu [27].
Identifikační systém pro obalové materiály byl zaveden podle směrnice Evropského
parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech ze dne 28. ledna 1997
s ohledem na směrnici Evropského parlamentu Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994
o obalech a obalových odpadech. Podle směrnice 94/62/ES bylo zavedeno číslování a zkratky
označující charakter používaného obalového materiálu, popřípadě materiálů. Byla také
zavedena definice kombinovaného obalu, kterým se rozumí obal, který je vyrobený z různých
materiálů, které od sebe není možné ručně oddělit. Dle článku 21 Směrnice č. 94/62/EC může
být rozhodnutí Komise 97/129/ES kdykoli zavedeno jako závazné, k tomu ovšem od roku 1997
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zatím nedošlo. Směrnice 94/64/EC ani rozhodnutí Komise neobsahovala a neobsahuje
nařízení, které by nařizovalo výrobci informovat spotřebitele o způsobu nakládání s obalem
(netýká se léků, chemických látek atd., u těch je toto nutné dodržovat). Za nepoužívání
recyklačních značek na obalových materiálech výrobce nečeká pokuta. Dnes je podle novely
Zákona o obalech č. 66/2006 označování materiálů na obalech výrobku dobrovolné [29].

2.5.2 ZELENÝ BOD
ZELENÝ BOD spotřebiteli ukazuje, že výrobci záleží na životním prostředí, a proto
uhradil finanční příspěvek za zpětný odběr obalového odpadu pro jeho následné využití.
Nejedná se o označení ekologičnosti výrobku ani o ukazatel, že je obal recyklovaný ani
recyklovatelný, pouze o to, že výrobci záleží na zpětném odběru odpadových obalů. V ceně
výrobku s označením ZELENÝ BOD jsou zahrnuty i náklady na zpětný odběr tohoto obalu [31].
Licenci na ochrannou známku ZELENÝ BOD poskytuje v České republice společnost
EKO-KOM, a.s. Tato licence platí pouze na území České republiky, pokud chce výrobce zboží
distribuovat, musí získat souhlas organizace poskytující licenci v příslušném státě. Známka
ZELENÝ BOD je v souladu se směrnicí Evropské unie ES 94/62/EC a je užívána ve 23 členských
státech Evropské unie [30]. Například na Slovensku uděluje licenci společnost ENVI-PAK a.s.
[31].
Systémy značení ZELENÝ BOD jsou sdružovány do mezinárodních organizací,
společnost EKO-KOM, a.s. je členem evropských sdružení EXPRA, PRO-EUROPE za účelem
zlepšení kvality služeb a zvýšení účinnosti [32,33].
Podle výročního shrnutí společnosti EKO-KOM bylo v roce 2019 73 % obalů vytříděno
a předáno k dalšímu využití (je nutné nezaměňovat obalové materiály označené známkou
ZELENÝ BOD, které se vytřídily, s recyklovaným odpadem. Podle stránek trideniodpadu.cz je
míra recyklace v ČR pouze 34 %) [32,33].

Obrázek 12 ZELENÝ BOD
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Od roku 2015 doporučuje společnost EKO-KOM používání značky se symbolem , který
znamená registrovanou ochrannou známku. Jedná se pouze o doporučení, nikoli povinnost.
Mezi symboly zeleného bodu viz Obrázek 12 ZELENÝ BOD není významový rozdíl [32,33].

Obrázek 13 EKO-KOM
Stejný význam jako značka ZELENÝ BOD má i značka EKO-KOM, znamená tedy, že
výrobce uhradil finanční příspěvek za zpětný odběr obalového odpadu pro jeho následné
využití [32,33].
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2.5.2.1 Trojúhelník s plnými šipkami
Mezi další známá environmentální značení II. typu na obalech patří trojúhelníky. Může
se jednat o trojúhelníky s plnými šipkami, nebo prázdnými šipkami. Tato značení slouží
spotřebiteli k usnadnění třídění odpadu.
Podle novely Zákona o obalech č.66/2006 byla definována značení, která se využívají
na obalovém odpadu ve třech možných variantách.
1. identifikační číselný kód a grafická značka

Obrázek 14 Identifikační číselný kód a grafická značka (plast)
2. identifikační písmenný kód a grafická značka

Obrázek 15 Identifikační písemný kód a grafická značka
3.identifikační písmenný a identifikační číselný kód a grafická značka

Obrázek 16 Identifikační písmenný a identifikační číselný kód a grafická značka (plast)
Tyto tři varianty jsou co do významu totožné, výrobce má právo se rozhodnout, kterou
značku zvolí. Dále je možné prolisovat například nápis „PET“ nebo písmenný kód na stěnu nebo
dno obalu, bez nutnosti grafického symbolu. Nelze tak učinit pouze prolisem číselného kódu.
Spotřebitel by v tuto chvíli na první pohled nemohl určit, k čemu takové číslo přiřadit. Jako
příklad si můžeme uvést číslo 1 v případě plastu – Polyethylentereftalátu. Pokud se jedná o
prolis, najdeme vždy jen nápis „PET“. Normou je také doporučeno, aby byl číselný identifikační
kód umístěn ve středu značky a identifikační písemný kód pod grafickou značkou (viz Obrázek
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14,15,16) [29]. Trojúhelník s plnými šipkami tedy znamená, že je obal určen k recyklaci.
Písmenné nebo číselné značení u trojúhelníku určuje, z jakého je materiálu, a tedy i do jaké
nádoby na recyklaci lze obal vhodit [34].
Pokud se obal skládá ze směsi materiálů, je označen písmenem „C“ (z anglického
composite neboli kompozitní). Za písmenem „C“ se nachází lomítko a zkratka procentuálně
nejvíce zastoupeného materiálu, například C/PAP. Takto označené obaly patří do směsného
odpadu, netřídí se [35].
Veškeré písmenné a číselné označování obalových materiálů je uvedeno v rozhodnutí
Komise ze dne 28. ledna 1997, kterým byl zaveden identifikační systém pro obalové materiály
podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech.
Pokud se výrobce rozhodne označit obalový materiál, musí tak učinit s ohledem na
Směrnici 94/62/EC a rozhodnutí Komise 97/129/EC. Také lze vycházet z normy ČSN 770052-2,
která byla vytvořena podle rozhodnutí 97/129/EC [34].
Skvělým

zdrojem

informací

týkajících

se

třídění

odpadu

jsou

stránky

www.samosebou.cz. Dále bych také doporučila aplikaci „Kam s ním?“, která je skvělým
pomocníkem při třídění a vyhazování odpadu, protože vyhledá nádoby na vámi zvolený odpad
ve vašem okolí.
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MATERIÁL

ZKRATKA

ČÍSLOVÁNÍ

PLASTY
Polyethylen-tetraftalát

PET

1

Polyethylen vysokohustotní

HDPE

2

Polyvinylchlorid

PVC

3

Polyethylen nízkohustotní

LDPE

4

Polypropylen

PP

5

Polystyren

PS

6

Vlnitá lepenka

PAP

20

Nevlnitá lepenka

PAP

21

Papír

PAP

22

Ocel

FE

40

Hliník

ALU

41

Dřevo

FOR

50

Korek

FOR

51

Bavlna

TEX

60

Juta

TEX

61

Bezbarvé sklo

GL

70

Zelené sklo

GL

71

Hnědé sklo

GL

72

PAPÍR A LEPENKA

KOVY

DŘEVĚNÉ MATERIÁLY

TEXTILNÍ MATERIÁLY

SKLO

KOMBINOVANÉ OBALY (*)
Papír a lepenka/různé kovy

C/*

80

Papír a lepenka/ plast

C/*

81

Papír a lepenka/hliník

C/*

82

Papír a lepenka/pocínovaný plech

C/*

83

Papír a lepenka/plast/hliník

C/*

84
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Papír a lepenka/plast/hliník/pocínovaný plech

C/*

85

Plast/hliník

C/*

90

Plast/pocínovaný plech

C/*

91

Plast/různé kovy

C/*

92

Sklo/plast

C/*

95

Sklo/hliník

C/*

96

Sklo/pocínovaný plech

C/*

97

Sklo/různé kovy

C/*

98

(*)

Zkratka odpovídající hmotnostně převládajícímu materiálu (C/…)

Tabulka 2 Příklady značení obalových materiálů
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2.5.2.2 Möbiova smyčka
Trojúhelník složený ze tří přetočených šipek, jinak známý také jako Möbiova smyčka,
se podle normy ISO 14021 pojí s obalem, výrobkem nebo částí obalu, který je recyklovatelný
nebo případně již z recyklovaného materiálu. Möbiovovu smyčku lze použít i bez licence, ale
je nutné, aby splňovala požadavky dané ISO 7000 (značka č. 1135). Tento symbol může být
použít dvěma způsoby. Použití Möbiovovy smyčky bez číselného označení udává, že obalový
materiál lze recyklovat. Smyčka může být ještě doplněna o číselný údaj. Ten udává
procentuální obsah již recyklovaného materiálu v obale. Aktuálně se tato značka řídí podle
normy ČSN EN ISO 14021 Environmentální značky a prohlášení – Vlastní environmentální
tvrzení (environmentální značení II. typu) [36].
Trojúhelník s přetočenými šipkami (Möbiova smyčka) nám tedy říká, že je obal
recyklovatelný, případně z kolika procent je vyroben z již recyklovaného materiálu.

Obrázek 17 Möbiova smyčka
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2.5.2.3 Přeškrtnutá popelnice
Další častou značkou na obalech produktů je přeškrtnutá popelnice. Tuto značku nese
obalový odpad, který není možné vhazovat do kontejneru na tříděný odpad, ani do
komunálního, směsného odpadu, protože by mohl poškodit životní prostředí. Jedná se
především o baterie, chemikálie, barvy, dráždivé a toxické látky a elektrozařízení. Takový
produkt je možné ekologicky zlikvidovat v rámci obce, nebo jej odevzdat prodejci. Nejlepším
řešením například pro vysloužilý spotřebič je jej odvézt zpět do obchodu s elektronikou. Pokud
jej prodejce nepřijme, je povinen vám poradit, kam jej máte odvézt. Nejčastěji vás může
odkázat na sběrný dvůr [37].
Elektroodpad často nese symbol přeškrtnuté popelnice. Takový odpad se skládá
z velkého množství látek. Například mobilní telefon, jak udává společnost Nokia, obsahuje:
45 % plastu, 35 % kovu, 10 % skla a keramiky, 9 % elektrod baterií, 0,11 % vzácných kovů,
0,9 % ostatních nekovových materiálů. Nejen kvůli životnímu prostředí, ale i kvůli vzácným
kovům, byly zřízeny na některých místech recyklační kontejnery na elektroodpad [38].
S projektem na sběr drobných elektrozařízení začal kolektivní systém ASEKOL v roce
2007 [39].
Také bylo zavedeno značení elektrozařízení, ke kterému došlo 13. srpna 2005 podle
Zákona o odpadech (dále ve vyhlášce č.352/2005 sb. s platností od 15. 9. 2005 a v ČSN EN
50 419) [38].
Výrobek musí obsahovat, podle vyhlášky č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání
s elektrozařízeními a elektroodpady i výrobce. Možností, jak výrobce označit, je hned několik.
Je možné vyznačit jméno a příjmení, nebo obchodní firmu výrobce, nebo lze uvést značku, pod
kterou výrobce dováží, nebo evidenční číslo výrobce v Seznamu (Seznam výrobců
elektrozařízení

–

seznam

českých

výrobců

k nalezení

na

stránkách:

https://isoh.mzp.cz/webelektro).
Červené kontejnery jsou určeny na elektronická zařízení v maximálních rozměrech
51x36x40cm, mezi která patří například mobilní telefony, elektronické hračky, kuchyňské
spotřebiče, hobby nářadí, IT zařízení, baterie, kalkulačky, rádia, přehrávače, sluchátka,
fotoaparáty, videokamery, elektrické hudební nástroje a mnoho dalšího. Naopak do takového
kontejneru nepatří jiný elektroodpad, elektrospotřebiče, které překračují rozměry
(51x36x40cm), televizory, monitory ani zářivky a žárovky, autobaterie atd. [40].
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Seznam červených kontejnerů na elektroodpad lze vyhledat podle města, ulice či
poštovního směrovacího čísla na stránkách: www.cervenekontejnery.cz.
Symbolem přeškrtnuté popelnice je tedy označováno elektrozařízení, které je určeno
ke zpětnému odběru a odděleného sběru elektroodpadu. U přeškrtnuté popelnice je ještě
vyznačeno datum uvedení výrobku na trh. Je možné jej vyznačit pomocí klasického data nebo
například „08/05“ pro uvedení na trh v srpnu 2005 anebo lze použít symbol popelnice s černou
čárou pod ní „podtržená popelnice“, která značí, že byl výrobek uveden na trh po srpnu 2005.
Rozměry značení jsou definovány v ČSN EN 50419 a rozměry popelnice bez podškrtnutí jsou
definovány v ČSN EN 61429 a její změně Z1 (Zdroj Vyhláška č. 352/2005 Sb.).

Obrázek 18 Přeškrtnutá popelnice – označení elektrozařízení pro účely zpětného
odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadů

Obrázek 19 Označení elektrozařízení uvedených na trh po 13. srpnu 2005
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2.5.2.4 Anti-littering, „basketbalista“
Nejčastější značkou uvedenou na obalech je panáček vhazující obal do odpadkového
koše. Nejčastěji se tomuto symbolu říká „basketbalista“, Anti-littering symbol (tedy symbol
proti odhazování odpadků) nebo Tidyman. Tato značka neznamená, jak by si mnozí mohli
myslet, že obal máte vhazovat pouze do směsného odpadu. Toto logo znamená „Neznečišťuj
životní prostředí!“ a výrobci jej na obal dávají jako upozornění, abychom neznečišťovali
životního prostředí. Znamená tedy, abyste obal vhodili do koše, nikoli do přírody. Může být
doplněn i dalšími recyklačními značkami (viz předchozí kapitoly), které nám prozradí, z jakého
materiálu se obal skládá, případně, zda jej lze vhodit do jednoho z recyklačních kontejnerů.
Jedná se opět o zcela dobrovolný symbol. Podle zákona 477/2001 Sb. a nařízení 97/129/ES
musí být na obalech dvě grafické značky, dříve se jednalo o „basketbalistu“ (panáčka vhazující
obal do odpadkového koše) a recyklační trojúhelník (viz výše). Podle novely 66/2006 Sb.
zákona 477/2001 Sb. je symbol panáčka s košem již dobrovolný, ovšem stále platí dodržování
povinnosti značení dle zákona o odpadech a chemických látkách. Výrobce není povinen znak
„basketbalisty“ na obalu uvádět, jedná se tedy pouze o apel na spotřebitele, „Neznečišťuj
životní prostředí!“ [29].

Obrázek 20 Neznečišťuj životní prostředí!
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2.5.2.5 Triman
Toto logo můžeme nalézt na výrobcích, které pochází z francouzského trhu. Triman, jak
se označení jmenuje, znamená, že výrobky a obaly s tímto logem jsou určeny k oddělenému
sběru. Nepatří tedy do směsného odpadu, ale třídí se. Jedná se například o výrobky z kategorií
papíru, plastu, skla, nábytku, oblečení a pneumatik. Od 1. ledna 2022 vyjde v platnost nový
předpis společnosti Triman, který nařizuje značení nejen těchto výrobků, ale bude se tímto
způsobem značit i například elektronické zboží a baterie [41].

Obrázek 21 Triman
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2.6 Falešné environmentální značení – greenwashing
Greenwashing, volně přeloženo jako „zelené vymývání mozků“ je nekalou obchodní
praktikou, při které prodejce dezinformuje spotřebitele o výhodách produktu, služby nebo
technologie, které mají údajný kladný dopad na životní prostředí. Výrobní společnost se
veřejně jeví jako odpovědná k životnímu prostředí, ovšem toto tvrzení stojí na zavádějících
a nepodložených podkladech. Zákazník je nedostatečně informován o činnostech společnosti
v oblasti životního prostředí, případně je komunikace společnosti nedostatečná a činy v oblasti
životního prostředí jsou malé [42].
První známky greenwashingu zaznamenal aktivista Jay Westervelt v roce 1986
v hotelech, které žádaly hosty, aby opětovně používali ručníky z důvodu šetření vodou.
Prokázalo se ale, že praní ručníků má minimální dopad na životní prostředí.
V posledních deseti letech rapidně přibylo množství ekologicky šetrných výrobků na
trhu, s ním naneštěstí přibyla i spousta greenwashingu. Tato skutečnost spotřebiteli
znesnadňuje vybírání produktů a řada z nich ztrácí i k ověřeným ecolabellingovým značkám
důvěru [42].
Společnost TerraChoice zveřejnila 7 hříchů greenwashingu, které pomohou rozeznat
spotřebiteli greenwashingové produkty [42, 43].
1. Hřích známek skrytého výměnného obchodu
Tvrzení, že výrobek je šetrný k životnímu prostředí, které je zaleženo na malém
množství důkazů a existuje potenciálně větší problém spojený s údajnou šetrností výrobku.
Příkladem je například papír vyrobený z udržitelně káceného lesa, který není nutně
ekologičtější. Musíme vzít v úvahu i další faktory spojené s výrobou papíru, jako je například
používání chloru při jeho bělení či emise skleníkových plynů při jeho tovární výrobě [42, 43].
2. Hřích neexistujících důkazů
Environmentální tvrzení není v tomto případě obhájeno snadno dohledatelnou
informací či certifikací třetí strany. Například pokud výrobce ubrousků udává, že je určité
procento ubrousků z recyklovaného materiálu bez dalších informací. Pokud bližší statistická
informace není k nalezení na obalu či webových stránkách, není tvrzení výrobců ubrousků
dostatečně průkazné [42, 43].
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3. Hřích nepřesnosti
Tato environmentální tvrzení jsou většinou příliš obecná a nejsou podpořena bližšími
informacemi. V takovém případě může být význam tvrzení spotřebiteli zaměňován. Příkladem
je nápis „zcela přírodní“, u kterého spotřebitel může přemýšlet, zda je výrobek šetrný
k životnímu prostředí, nebo obsahuje přírodní složky, například rtuť, arsen a uran, které jsou
také zcela přírodní. Dále bychom mohli uvést „netoxický“, „eco-friendly“ a „příznivý
k životnímu prostředí“. Pokud není vysvětleno, jakým způsobem tato kritéria výrobek splňuje,
jsou tyto nápisy zavádějící [42, 43].
4. Hřích vytváření falešných značení
Výrobek obsahuje logo připomínající certifikaci, kterým klame spotřebitele. Ti se
mohou mylně domnívat, že výrobek prošel legitimním certifikačním procesem. Příkladem
může být výrobek označený obrázkem připomínající certifikaci a tvrzením „bojuje s globálním
oteplováním“ [42, 43].
5. Hřích irelevance
Tvrzení, které může být opravdu šetrné k životnímu prostředí, ale pro spotřebitele,
který hledá produkt s příznivým dopadem na životní prostředí, výběr neusnadní. Příkladem je
nápis „bez freonů“, i přesto, že takový výrobek je jistě šetrnější k životnímu prostředí, jeho
irelevance spočívá v tom, že freony jsou zákonem zakázány ve všech výrobcích [42, 43].
6. Hřích menší ze dvou zel
Tvrzení o výrobku může být v rámci kategorie pravdivé, ale spotřebiteli je tímto
tvrzením odpoutána pozornost od jiného, závažnějšího dopadu produktu na životní prostředí.
Příkladem jsou bio cigarety [42, 43].
7. Hřích lhaní
Environmentální tvrzení, která jsou očividně nepravdivá. Příkladem je naftové auto,
které nevypouští do ovzduší oxid uhličitý [42, 43].
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Greenwashing nemusíme nalézt pouze na konkrétních výrobcích, ale může se týkat i
přímo celých společností. Na firemní úrovni rozlišujeme pět typů greenwashingu:
1. Špinavý byznys
Taková společnost patří neodmyslitelně mezi ty neudržitelné, prezentuje se ale
udržitelnými praktikami. Osobně bych jako příklad uvedla oděvní společnost H&M, která je
typickým příkladem fast fashion, tedy levná neudržitelná neetická masově vyráběná konfekční
firma, která vydala kolekci Conscious prezentující se jako udržitelná móda [42, 43].
2. Reklamní smršť
Za pomoci reklamy odvrací společnost spotřebitelovu pozornost od hlavních problémů
spojených s udržitelností k nafouknutým úspěchům vedlejších akcí své společnosti [42, 43].
3. Politická pavučina
Získání výhody pro firmu za pomoci ovlivňování vlády a státních regulací souvisejících
s udržitelností.

Vláda ospravedlňuje prohřešky velkým plátcům daní či důležitým

zaměstnavatelům [42, 43].
4. „To je zákon“
Firma zdůrazňuje své úspěchy v udržitelnosti i přes to, že dodržování závazků bylo
nařízeno zákonem či regulací [42, 43].
5. Mlhavé reportování
Firma zastiňuje pravdu o nešetrném fungování za pomoci zpráv o svém přispívání ke
společnosti, která je šetrnější k životnímu prostředí [42, 43].
V neposlední řadě je důležité zmínit i poslední, výkonnou formu greenwashingu. Při této
praktice využívají prodejci prvků přírody (stromů, zvířat, hor, zelené a modré barvy, moře
a dalších), které evokují ve spotřebiteli spojitost výrobku s životním prostředím [42].

45

2.7 Environmentální značení III. typu
Environmentální značení III. typu je označováno zkratkou EPD neboli Environmental
Product Declaration, v překladu Environmentální prohlášení o produktu. Jedná se
o dokument, který poskytuje kvantitativní informace o produktu nebo službě a jejich vlivu na
životní prostředí v průběhu celého životního cyklu „od kolébky do hrobu“. Celým životním
cyklem se rozumí doba od těžby surovin, až po odstranění produktu, či jeho recyklaci. Tyto
informace umožňují spotřebiteli porovnávat produkty, které mají shodné funkční vlastnosti.
Nejčastěji je environmentální prohlášení o produktu využíváno globálními společnostmi ze
sektoru stavebního, elektronického a automobilového. Používání prohlášení III. typu je
dobrovolné a nutně neznamená, že je produkt s tímto označením šetrný k životnímu prostředí.
Slouží jako sdělení zákazníkům, úřadům a obchodním partnerům, že kromě kvality a řízení
výroby z hledisek environmentálního dopadu, řídí výrobce i celkový dopad výrobku na životní
prostředí [2].
Díky EPD získáváme měřitelné informace o různých kategoriích dopadu produktu na
životní prostředí. Příkladem jsou: spotřeba surovin, zdrojů, emise vypuštěné do
vody/ovzduší/půdy, množství a druhy odpadu a jejich nebezpečnost, dopady na změnu
klimatu a jejich hodnocení, dopady na narušování ozonové vrstvy, obohacování vod například
o dusík a fosfor a mnoho dalšího. V případě relevance informací je součástí i doplnění
o životním cyklu produktu, například jeho dopady na biodiverzitu, rizika pro lidské zdraví,
toxicita produktu a jeho likvidace [2].

Obrázek 22 EPD (environmental product declaration)
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2.7.1 Hlavní cíle
Mezi hlavní cíle environmentálního značení III. typu neboli environmentálního
prohlášení o produktu patří:
•

Poskytování informací, které jsou založeny na analýze celého životního cyklu neboli
LCA (Life Cycle Assessment) a na doplňkových informacích týkajících se
environmentálních aspektů produktů

•

Pomoc spotřebitelům a uživatelům díky umožnění srovnat produkty na základně
ověřených informací (samotná prohlášení nejsou porovnávacím tvrzením)

•

Podporování zlepšení environmentálního profilu produktů

•

Poskytování informací pro posuzování environmentálních dopadů produktů v rámci
jejich celého životního cyklu („od kolébky po hrob“) [2]

2.7.2 Metodika hodnocení životního cyklu – LCA
Základem je metodika hodnocení životního cyklu, která se označuje zkratkou LCA – Life
Cycle Assessment a je založena na ISO 14040 (Environmentální management – Posuzování
životního cyklu – Zásady a osnova) a ISO 14044 (Environmentální management – Posuzování
životního cyklu – Požadavky a směrnice). Úkolem LCA je shromažďovat a vyhodnocovat dopad
výroby na životní prostředí během celého životního cyklu výrobku, produktu či služby.
Základními informacemi ze studie jsou materiálové složení a součástkové složení produktu,
popis nároků na přepravu, popis výrobních postupů od jednotlivých dílů po finální produkt,
popis způsobu využití produktu, popis demontáže, odstranění či recyklace a mnoho dalšího.
Všechna tato podrobná data jsou posléze vložena do specializovaných softwarů, které
obsahují obsáhlé environmentální databáze. Na základech těchto dat získáme výstupní údaje,
které zahrnují komplexní environmentální obraz o dopadech produktu v rámci celého
životního cyklu [2].
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2.7.3 Pravidla produktových kategorií – PCR
Pro

umožnění

porovnávání

mezi

různými

environmentálními

prohlášeními

o produktech, které mají tutéž funkci, je nutné, aby byly základní údaje z prohlášení
shromažďovány a vypočítávány s použitím pravidel a postupů, které zohledňují celý životní
cyklus. Pravidla a postupy jsou uváděny a stanovovány pro různé produktové kategorie
v takzvaných pravidlech produktových kategorií neboli PCR. Pokud je po srovnání produktů
uznána jejich podobná specifikace, funkce, využití, podobná definice cíle a rozsah posuzování
životního cíle, mohou být za účelem seskupení produktů vytvořeny produktové kategorie.
Toto seskupení umožňuje použitelnost pro velké množství subkategorií a omezuje počet PCR
dokumentů, čímž se usnadňuje příprava a vývoj dokumentů i jejich schvalování [2].
S vývoji PCR pravidel napomáhá oborový provozovatel z příslušné produktové
kategorie, který je relevantní oboru a který je pověřený Ministerstvem životního prostředí.
Oborový provozovatel může také spolupracovat s Agenturou NPEZ (Národní program
environmentálního značení) a Ministerstvem životního prostředí. Návrh PCR musí být
zveřejněn a musí být umožněno zainteresovaným stranám zapojit se do procesu
připomínkování návrhu v tzv. otevřené konzultaci. Konečný návrh, který prošel procesem
otevřené konzultace, je poté předložen oborovým provozovatelem Agentuře NEPZ, která ho
následně předává Radě NPEZ. Na základě Rady je PCR dokument schvalován Orgánem pro
technickou koordinaci a Ministerstvem životního prostředí, kde je podepisován ministrem
životního prostředí. K přezkoumávání pravidel produktových kategorií dochází většinou každé
tři roky, proces je obdobný počátečnímu vývoji PCR dokumentu [2].
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Obsahem pravidel produktových kategorií musí být parametry podle normy ČSN ISO
14025, jako jsou například:
•

Volba, definice a popis produktové kategorie, například technické parametry, funkce,
používání atd.

•

Volba základních, specifických a všeobecných parametrů

•

Volba jednotek a veličin pro vyjadřování výsledků

•

Prohlášení o obsahu, soupis materiálů či látek, které jsou v produktu obsaženy a které
musí být uvedeny v prohlášení

•

Popis výpočetních postupů, sběr údajů a volba pravidel pro rozsah statistického výběru

•

Cíle a rozsah definice pro posuzování životního cyklu, například popis hranic systému,
definice funkční jednotky, omezující kritéria, požadavky na kvalitu údajů, jednotky atd.

•

Výběr parametrů pro popis environmentálního profilu, které doplňují povinné
parametry

•

Doba platnosti PCR dokumentu a další [2]
Značení třetího typu vyžaduje ověření třetí stranou, která se řídí zásadami ČSN EN ISO

14025 (Environmentální značky a prohlášení – Environmentální prohlášení typu III – Zásady
a postupy). Všechny získané údaje musí být ověřeny nezávisle interně i externě. Pokud
výrobce používá EPD ke komunikaci se spotřebitelem, musí být nezávisle ověřeno a musí být
k dispozici k nahlédnutí v místě nákupu produktu. Musí být také jasně naznačené, zda se EPD
týká celého produktu, jeho části, nebo například obalu či prvku služby. Prohlášení musí být dle
potřeby aktualizováno a znovu posouzeno na základě například změny v technologických
postupech či jiných významných okolností [2].
Environmentální značení nejsou v České republice plně využita. Důvody, které mohou
způsobovat plné nevyužívání environmentálního prohlášení podle normy ISO 14025 mohou
být například: nutnost vysoké angažovanosti (výrobce, poskytovatele, zpracovatele
a ověřovatele), náročnost LCA, mylné pochopení, že prohlášení říká, že produkt je šetrný
k životnímu prostředí (není to pravda, jedná se pouze o objektivní popis environmentálních
aspektů produktu), není masově rozšířen (uplatňuje se především u spotřebičů, kde se může
kombinovat s environmentálním značením l. typu), nízké povědomí, a to jak ze stran
veřejnosti, tak i podniků a státní zprávy. Naopak potenciálem EPD je vysoká důvěryhodnost a
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předávání podrobných informací o environmentálním vlivu produktu spotřebiteli. Výhodou
pro podnik je také vyhodnocování výrobních nákladů a spotřeby energií a materiálů na daný
produkt, které se běžně v praxi neprovádí [2].
Bohužel ale stále převažuje nízké povědomí, nedůvěra, nízká podpora státu
a nedostatek trpělivosti při rozšiřování dobrovolných nástrojů. To vše má za důsledek
vytváření stále většího množství dalších nástrojů, které však nepřináší přidanou hodnotu,
pouze rozdělují omezené zdroje podpory [2].
Databáze EPD v České republice je dostupná na: https://www.cenia.cz/spolecenskaodpovednost/epd/databaze-epd/.
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3. Fair trade
Fair trade lze do českého jazyka volně přeložit jako spravedlivý obchod. Jedná se
o takový druh obchodu, kde každý, od pěstitele po prodejce, dostane spravedlivý podíl ze
zisku. Při tomto obchodu je také důležitá rovnost mezi pěstitelem, výrobcem, dozorcem
a konečným prodejcem, proto se někdy také nazývá jako partnerský obchod. Fair trade nedává
lidem peníze, jak je to zvykem například u neziskových organizací, ale dává jim možnost si na
svůj život vydělat tím, co vyrobí či vypěstují. Za svou práci poté dostanou za spravedlivě
zaplaceno.
Fair trade se snaží cestu od producenta k zákazníkovi co nejvíce zjednodušit/zkrátit, aby
maximální možná cena šla k producentovi [44].
Mezi komodity s certifikací FAIRTRADE® patří například káva, kakao, čaj, květiny,
banány, cukr, bavlny, koření, rýže, ovocné džusy, ořechy a oleje, a dokonce i sportovní míče
[45].
Pojem fair trade můžeme najít ve více variantách. Pokud se bavíme o fair trade, jde
o spravedlivý obchod obecně. Pokud je psáno Fairtrade, jednoslovně a s velkým „F“, jedná se
o pravidla pocházející od organizace Fairtrade International, tedy certifikovaný systém. Pokud
chceme zdůraznit certifikační známku, píšeme FAIRTRADE®. V anglickém jazyce je používáno
pouze Fair Trade (psáno odděleně s velkými počátečními písmeny) [46].

3.1 Historie
Zájem o ekologické a kvalitní produkty stoupl a s ním stoupla i poptávka po zboží, při
jehož výrobě nebyla poškozována příroda, nebylo nevlídně zacházeno se zvířaty a bylo
důstojně zacházeno s lidmi. Již několik desetiletí roste poptávka po zboží, které vznikalo prací
lidí v důstojných podmínkách, nezahrnovalo práci dětí, které by zanedbávaly školu a jehož
koupí by spotřebitel podpořil existenci a rozvoj výrobcům i zaměstnavatelům [44].
Prvním myšlenka o spravedlivém obchodu byla formována již koncem druhé světové
války. První organizace, které se přidaly k tomuto hnutí, byly Ten Thousand Villages a SERRV
(Sales Exchange for Refugee Rehabilitation and Vocation) ze Spojených států.
V Evropě začala jako první dovážet výrobky z rozvojových zemí a humanitárních
projektů britská charitativní organizace Oxfam ve snaze pomoci maloproducentům [47].
Jednalo se o rukodělné výrobky vyrobené čínskými uprchlíky [48].
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První specializovaný fair trade obchod S. O. S Wereldhandel, dnes Fair Trade Organisatie,
vznikl v roce 1959 v Nizozemí [47].
V šedesátých letech začalo do zemí třetího světa jezdit více lidí, kteří se dozvěděli
o zneužívání pracovních sil a nerovných podmínkách místních pěstitelů, řemeslníků, výrobců
a prodejců. Ti v této době byli nuceni prodávat své zboží obchodníkům ze zahraničí za nízké
ceny a oni jej poté prodávali v bohatších zemích s několikanásobným ziskem [44].
V roce 1964 byla založena Oxfam Alternative Trade Organization (alternativní
obchodní organizace) s názvem Oxfam Trading [49]. V této době se nejvíce nabízelo zboží
(například sošky, oděvy a ozdoby) mezi zákazníky podporující rozvojové projekty. Až po
popularizaci těchto výrobků byly nabízeny i širší veřejnosti [44]. Vznikala i myšlenka vytvořit
„UNCTAD“ obchody, které by prodávaly výrobky ze zemí třetího světa. Organizace UNCTAD
(United Nations Conference on Trade and Development – Konference OSN pro obchod a
rozvoj) vznikla v roce 1964 [50].
V roce 1964 byl pod heslem „Obchod, ne pomoc“ („Trade, not aid“) na konferenci Spojených
národů) přijat nový princip spravedlivého obchodu [44].
V sedmdesátých letech vznikaly projekty, které dovážely zboží ze zemí třetího světa
a následně jej prodávaly. Cílem těchto projektů bylo zajistit maloobchodníkům z rozvojových
zemí spravedlivé podmínky obchodu a udržitelnou možnost obživy. Vznikaly u nás obchody,
které nesly jméno „Obchod třetího světa“, které daly podobu fair trade. Místo na trhu získaly
i výrobky od žen, které předtím byly na trhu znevýhodňovány. Důležitou součástí zboží
z třetího světa se staly tištěné informační materiály, díky kterým kupující získal informace
o zemi původu výrobku a jeho výrobci [44].
Fair trade zažilo největší mezinárodní rozmach v sedmdesátých a osmdesátých letech,
kdy se férové zboží rozváželo po severní Evropě a dalších rozvinutých zemích (anglicky
mluvících). V osmdesátých letech se postupně dostává do popředí prodej potravin. V roce
1973 dováží společnost Fair Trade Original z Nizozemska do Evropy první fair trade kávu
z Guatemaly [48].
V roce 1988 vznikla nizozemská značka Max Havelaar neboli kávová burza nizozemské
obchodní společnosti, která nesla logo garantující produkty vzniklé v souladu s principy fair
trade. Jednalo se o první Fairtrade značku.
Důležitý je vnik čtyř mezinárodních fair trade organizací. První organizací je WFTO
(World Fair Trade Organization – Světová organizace pro fair trade, zkracováno také na FTO).
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Byla založena roku 1987 pod názvem IFAT (International Fair Trade Association), název byl
změněn dva roky po založení, tedy v roce 1989 [48].
WFTO je celosvětové sdružení 416 fair trade organizací v sedmdesáti šesti státech světa
(k roku 2019) [51].
WFTO vyvinula pro organizace deset standardů fait trade [52].

Obrázek 23 World Fair Trade Organization (WFTO)
Další organizací je EFTA (European Fair Trade Association – Evropská asociace pro fair
trade), která byla založena roku 1987 a spojuje velké obchodní organizace. K roku 2005 se
jednalo o devět dovozců z devíti evropských zemí (Belgie, Francie, Rakouska, Itálie, Německa,
Španělska, Švýcarska a Spojené království) [53]. Členové EFTA spolupracují při kontrole
partnerů fair trade a poradenství a při prosazování fair trade v Evropské unii [52].
Následovala organizace NEWS! – Network of European Worldshops (Síť fair trade
obchůdků), která byla založena roku 1994 a zastupuje malé obchody v západní Evropě (2500
k roku 2008). Jejím cílem je propagovat fair trade a spolupracovat s dalšími, výše zmíněnými
organizacemi (FLO, WFTO, EFTA) [52].
Poslední v pořadí je FLO (Fairtrade Labelling Organizations International e.V, zvaná
také Fairtrade International), která byla založena roku 1997 jako neziskové sdružení
devatenácti národních organizací (které podporují, propagují a poskytují certifikaci
FAIRTRADE® v příslušných státech), dále tří výrobních sítí a dvou přidružených organizací. FLO
je hlavním orgánem, který stanovuje standardy, které musí být splněny pro certifikování
výrobku jako FAIRTRADE®. Standardy jsou vyvíjeny Komisí FLO pro standardy. FLO má
i přidruženou firmu s názvem FLO-Cert, která kontroluje a uděluje certifikace [52].
Tyto čtyři asociace začaly spolupracovat v roce 1998 pod zkratkou FINE (akronym FLO,
IFAT (WFTO), NEWS!, EFTA), jako neformální skupina za účelem sjednocení hlavních standardů
fair trade [48].
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Podle FINE jsou cíle spravedlivého obchodu následující:
•

Zlepšení přístupu na trh producentům z rozvojových zemí a tím zlepšit jejich životní
podmínky.

•

Budování dlouhodobějších obchodních partnerství a vykupování za lepší ceny.

•

Podporování možnosti rozvoje producentům jako jsou ženy a tradiční národy.

•

Ochrana dětí před začleňování do pracovním procesu, následkem čehož zanedbávají
školu.

•

Zvyšování povědomí o negativním opadu mezinárodního obchodu na producenty, a
tím podporovat pozitivní využívání kupní síly spotřebitelů.

•

Využívání ukázkových modelů obchodních partnerství skrze dialog, vzájemný respekt
a transparentnost.

•

Vedení kampaní za změny v konvenčním mezinárodním obchodu, jeho pravidlech
a praktikách.

•

Ochrana lidských práv pomocí propagace sociální spravedlnosti, ekonomické jistoty
a ochrany životního prostředí [44].
Fair trade rostlo začátkem dvacátého století rychleji, než se předpokládalo. Přispěly

k tomu převážně dva faktory. Prvním je globální spravedlnost, kterou tento způsob
obchodování do společnosti přinesl. Druhým důvodem je dostupnost kvalitních výrobků
a komodit, jejíž koupí může spotřebitel bojovat proti nespravedlnosti ve světě.
I přes to, že představuje spravedlivý obchod pouze malou část světového obchodu,
čeká ho velká budoucnost. Jak poznamenal David Ransom ve své knize Fair Trade „Fair trade
je zatím batoletem mezi obry, budoucnost patří batoleti, ne obru.“ [54].
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3.2 Základní principy Fairtrade

Obrázek 24 Základní principy Fairtrade podle WFTO
Hnutí Fairtrade se řídí deseti základními principy, jejichž seznam zveřejnila organizace
WFTO (World Fair Trade Organization, někdy jen FTO – Fair Trade Organization). Poslední
revize byla schválena členy v listopadu 2017.
1. princip: Vytváření příležitostí pro ekonomicky znevýhodněné producenty
Hlavním cílem organizace je snížit chudobu za pomoci obchodu. Organizace postupuje
podle dříve projednaného plánu a podporuje malé producenty (pěstitele, řemeslníky, rodinné
firmy), kteří získají možnost finanční jistoty díky soběstačnosti a vlastnictví [55].
2. princip: Transparentnost a zodpovědnost
Organizace je transparentní v řízení a obchodních vztazích. Komunikuje se všemi
zúčastněnými stranami a snaží se zapojovat zaměstnance do rozhodovacího procesu. Dále je
zodpovědná vůči věřitelům, zajišťuje potřebné informace všem obchodním partnerům
a respektuje citlivost informací [55].
3. princip: Férové obchodní praktiky
Obchodování

organizace

probíhá

s ohledem

na

environmentální,

sociální

a ekonomické prostředí. Hlavním cílem není maximalizovat zisk na úkor znevýhodnění malých
producentů. Dodavatelé dodržují smlouvy, dodávají zboží včas, v požadované kvalitě
a s požadovanou specifikací. Organizace udržuje dlouhodobé vztahy, které zakládá na
solidaritě, vzájemném respektu, důvěře a efektivní komunikaci. Usiluje o rozmanitost nabídky
výrobků, čímž přispívá k růstu spravedlivého obchodu a vyšším ziskům pro výrobce. Fairtrade
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chrání, uznává a propaguje tradiční dovednosti a kulturu producentů, které jsou viditelné
v jejich výrobcích [55].
4. princip: Férová platba
Takovou platbou se rozumí ta, která byla vyjednána prostřednictvím oboustranného
dialogu a ze které získá producent spravedlivou odměnu bez ohledu na pohlaví. Taková platba
se skládá ze tří mezd: spravedlivé ceny, která je sjednána na základě dialogu mezi kupujícím
a prodávajícím a je založena na transparentnosti cen. Dále spravedlivé mzdy, která je také
vzájemně dohodnuta a je alespoň ve výši místní životní mzdy. Třetí mzdou je místní životní
mzda, která je odměnou pro pracovníka za standardní pracovní týden, který není delší, než 48
hodin. Mzda musí být dostatečná na to, aby umožnila slušnou životní úroveň pro pracovníka
i jeho rodinu. Mezi prvky, které určují slušnou životní úroveň jsou zahrnuty: jídlo a voda,
bydlení, zdravotní péče, vzdělávání, doprava, oblečení a další [55].
5. princip: Zákaz nucené a dětské práce
Organizace dodržuje Úmluvu OSN o právech dětí a národní/místní zákony o jejich
zaměstnávání a dohlíží, aby nedocházelo k nucené práci zaměstnanců. Zapojení dítěte do
výroby je oznámeno a monitorováno. Důraz je kladen také na to, aby byla práce pro dítě
bezpečná, neohrožovala jeho zdraví, vzdělání ani potřebu hrát si [55].
6. princip: Závazek nediskriminovat, rovnost pohlaví a podpora postavení žen
v ekonomice a svoboda sdružování
Organizace nediskriminuje při vyplácení mezd, najímání, povýšení, odchodu do
důchodu, na základě pohlaví, rasy, národnosti, náboženství, zdravotního postižení, sexuální
orientace, politické příslušnosti, věku či HIV/AIDS [55].
Ženy mohou zastávat vedoucí pozice bez ohledu na jejich majetek, získávají stejné
odměny za stejnou práci jako muži. Jsou brány v úvahu zdravotní a bezpečnostní potřeby
kojících a těhotných žen [55].
Zaměstnanci mají právo vytvářet odbory a kolektivně vyjednávat. V případě omezení
zákonem či politickým prostředím umožňuje jiný způsob svobodného shromažďování
a vyjednávání [55].
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7. princip: Zajištění dobrých pracovních podmínek
Organizace poskytuje bezpečné pracovní podmínky pro zaměstnance a členy. Dodržuje
státní a místní zákony a předpisy a také úmluvy Mezinárodní organizace práce (MOP), dle
kterých se řídí například pracovní doba a podmínky pro členy a zaměstnance. Sleduje také
pracovní podmínky panující u skupin producentů, od kterých nakupují [55].
8. princip: Zajištění budování kapacit
Organizace se snaží zvýšit pozitivní dopad na rozvoj malých producentů pomocí
Fairtrade, například v zemích třetího světa. Snaží se rozvíjet schopnosti a dovednosti svých
zaměstnanců a členů. Například jejich manažerské dovednosti, výrobní postupy a také přímo
napomáhají dostat se na místní/regionální/mezinárodní/Fairtrade a případně i na běžný trh
[55].
9. princip: Podpora spravedlivého obchodu
Organizace zvyšuje povědomí o cílech spravedlivého obchodu a potřebě jeho rozšíření
ve světě. Zákazníkům poskytuje informace o sobě, jakožto organizaci, stejně jako
o produktech, které uvádí na trh. Dále informuje o producentech a členech, kteří se podílí na
výrobě a sklizni. Na propagaci se vždy používají pouze poctivé reklamní a marketingové
praktiky [55].
10. princip: Respekt k životnímu prostředí
Organizace, které vyrábějí produkty spravedlivého obchodu, využívají maximální
množství surovin z udržitelně spravovaných zdrojů a nakupují co nejvíce lokálně. Při výrobním
procesu usilují o snížení spotřeby energie a pokud je to možné, dávají přednost obnovitelné
energii. Snaží se minimalizovat dopad na životní prostředí tím, že využívají metody
s organickými pesticidy, případně nízkým obsahem pesticidů. Kupující a dovozci upřednostňují
obchodování s produkty ze surovin, které jsou získány udržitelným způsobem a mají nejmenší
dopad na životní prostředí. Všechny organizace používají k balení recyklované nebo snadno
biologicky odbouratelné materiály v maximální možné míře a upřednostňují dopravu po moři.
Organizace, které splňují všech deset standardů Fairtrade, získávají právo používat
známku WFTO (World Fairtrade Organization (Obrázek 23) [55].
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3.3 Certifikace FAIRTRADE®
Certifikace FAIRTRADE® uděluje nezávislá certifikační společnost FLOCERT GmbH,
která byla založena roku 2003 [56]. V roce 2007 získala společnost akreditaci ISO 17065
(Posuzování shody – Požadavky na orgány certifikující produkty, procesy a služby), která
prokazuje, že FLOCERT splňuje nejvyšší mezinárodní standardy kvality. Úkolem společnosti je
kontrola standardů a certifikace všech subjektů v dodavatelském řetězci Fairtrade, tedy
v pěstitelských organizacích, na plantážích, u obchodníků i zpracovatelů.
Po celém světě probíhají kontroly stejným způsobem, samozřejmě se zohledněním
místních specifik a za pomoci více než sta proškolených kontrolorů. Ti žijí v konkrétních
zemích, znají místní zvyklosti, poměry, mluví místním jazykem a jsou povinni se pravidelně
školit, aby byla zachována jednotnost a kvalita certifikačního procesu. Kontroly se zaměřují na
dodržování standardů Fairtrade (viz kapitola 3.4).
Náklady spojené s certifikací a časová náročnost revize se může lišit například
v závislosti na velikosti plantáže, pěstitelského družstva či počtu certifikovaných produktů.
V případě, že inspekce zjistí odchylky od standardu, je požadována jejich náprava. Pokud se
nejedná o vážné pochybení, získá pěstitelská organizace „časově omezené povolení
k obchodování“ do doby, než jsou nedostatky odstraněny, až poté vystavuje společnost
FLOCERT potvrzení o certifikaci a certifikát [56].
Nově certifikované pěstitelské organizace jsou během prvních tří let kontrolovány ještě
dvakrát v rámci pravidelných kontrol. Probíhají ale také neohlášené kontroly. Sám FLOCERT je
jednou ročně kontrolován akreditační a zkušební komisí DAkks z Německa, díky které je
zaručena nezávislost a transparentnost celého procesu certifikace [56].
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3.4 Standardy FAIRTRADE®
Všechny produkty označené FAIRTRADE® musí splňovat mezinárodní standardy FLO,
tedy organizace Fairtrade International neboli Fairtrade Labelling Organizations International.
Tato organizace má za cíl bojovat s chudobou a zlepšit postavení pracujících v rozvojových
zemích [57].
Mezi tři oblasti, kterým se standardy věnují, patří: sociální, ekologické a ekonomické.
Sociální aspekty se zaměřují na podporu pěstitelských družstev, která jsou organizována
demokraticky, dále odborových organizací, dodržování bezpečných pracovních podmínek,
zakazuje otroctví, vykořisťování, dětskou práci a diskriminaci. Mezi ekologické aspekty
standardů patří například podpora bio certifikace, zákaz škodlivých pesticidů, ekologické
využívání přírodních zdrojů, zákaz geneticky modifikovaných sazenic a osiv.

Vyplácení

spravedlivé ceny, transparentní dodavatelský řetězec, umístění ochranné známky, možnost
pěstitele požádat o přefinancování, to vše patří mezi ekonomické aspekty standardů Fairtrade.
Konkrétními příklady standardů jsou například standard pro drobné pěstitele, kteří jsou
systémem Fairtrade nejvíce podporováni [57].
Dalším je standard pro nájemní práci, který má za prioritu zlepšení pracovních
podmínek a bezpečnost práce.
Fairtradový standard pro smluvní výrobu umožňuje pěstitelům, kteří ještě nejsou
organizováni v demokraticky řízeném družstvu, družstvo vybudovat. Na základě tohoto
standardu je možné certifikovat i drobné neorganizované pěstitele spolupracující s některou
z fairtradových organizací, nebo již certifikovaným obchodníkem [57].
Další standard se týká jednotlivých komodit a výrobků. Z důvodu různorodosti výrobků
se liší i podmínky pro jejich obchodování a pěstování [57].
Standard pro obchodníky a zpracovatele je zavazuje tento standard respektovat. Je
zaměřený například na oblast obchodních vztahů, transparentnost, povinnost vyplácet
minimální fairtradové ceny a fairtradové příplatky [57].
Následuje standard týkající se dlouhodobé klimatické udržitelnosti a snižování uhlíkové
stopy [57].
Posledním je textilní standard. Ten zaštiťuje celý dodavatelský řetězec v oblast textilu,
netýká se tedy pouze pěstování hlavní suroviny (bavlna), ale celého dodavatelského řetězce.
Tento standard pro oblast oděvní výroby je velmi komplikovaný, a proto zatím není příliš
rozšířen [57].
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3.5 Známka FAIRTRADE®
Díky této známce získává zákazník jistotu, že označené zboží bylo vyrobeno v souladu
s přísnými sociálními, environmentálními i ekonomickými standardy Fairtrade. Známka
zaručuje drobným pěstitelům z rozvojových zemí, převážně Afriky, Asie a Latinské Ameriky,
stabilní životní podmínky a je uznávána po celém světě jako hlavní sociální známka a známka
udržitelného rozvoje [58].
Důležitá je také minimální výkupní cena (fairtrade minimum price – garantované
minimální výkupní ceně) a fairtradové příplatky, které získávají zaměstnanci na plantážích a
pěstitelé na komunitní projekty. Fairtradový příplatek (fairtrade premium) je bonusový
prostředek, který platí certifikovaný obchodník pěstitelskému družstvu nad rámec výkupní
ceny. Tento příplatek využívá družstvo a jednotliví zapojení pěstitelé. O jeho využití
demokraticky rozhodují na členských schůzích. Výše příplatku se liší podle komodity, k 1. 1.
2020 například u kávy arabika činil 0,30 dolaru za libru, u kakaa 0,24 dolaru za kilo [59].
Standardy pro certifikaci obsahují množství podmínek, mimo jiné i podmínky pro
ochranu životního prostředí, bezpečných pracovních podmínek a mnoho dalšího (viz kapitola
3.4 Standardy FAIRTRADE®).
Produktová známka FAIRTRADE® je pouze na produktech, které jsou obchodované
v rámci systému Fairtrade. Značka má vetší množství podob. Důležitým pojmem v rozlišení
typů značky FAIRTRADE® je hmotnostní poměr. V rámci hmotnostního poměru mohou
zpracovatelé míchat fairtradové a nefairtradové suroviny. Jako příklad si můžeme uvést džus
vyrobený z fairtadových a nefairtradových pomerančů. Při prodeji označí výrobce známkou
FAIRTRADE® jen takový počet balení, který odpovídá množství pomerančů, které byly
zakoupeny od pěstitelů s Fairtrade certifikací. Znamená to tedy, že čím větší počet pomerančů
nakoupí výrobce s certifikací, tím více svých produktů může značit známkou FAIRTRADE®. Toto
napomáhá zpracovatelům a výrobcům v zacházení s fairtradovými surovinami, zvyšuje se
uplatnění a větší prodej surovin [58].
Prvním způsobem se značí jednosložkové produkty, kterými jsou například káva
a banány. U těchto výrobků nelze použít hmotnostní poměr, tedy poměr certifikované
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a necertifikované komodity. U jednosložkových produktů musí být množství prodané
certifikované suroviny evidováno a auditováno v celém dodavatelském řetězci [58].

Obrázek 25 FAIRTRADE®
Jedná-li se o složený výrobek, jehož všechny suroviny pochází od certifikovaných
výrobců, případně o výrobek, který používá hmotnostní poměr, nalezneme u FAIRTRADE®
šipku, která spotřebitele odkazuje na zadní stranu produktu, kde nalezne další informace
o produktu. Toto označení nalezneme například u sušenek a čokolád [58].

Obrázek 26 FAIRTRADE® složený výrobek
Třetí podobou je speciální značka FAIRTRADE® například pro bavlnu a zlato [58].
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Značkou se označuje surová bavlna, která má dohledatelný dodavatelský řetězec,
vznikla v souladu s Fairtrade a vždy se zpracovává odděleně od nefairtradové bavlny [58].

Obrázek 27 FAIRTRADE® speciální známka bavlna
Zlato také musí pocházet z certifikovaných zdrojů, mít dohledatelný dodavatelský
řetězec a produkt nese označení v podobě puncu [58].

Obrázek 28 FAIRTRADE® speciální známka zlato
Mimo typickou známku FAIRTRADE® v černém poli existují i označení pro jednotlivé
přísady složených produktů, taková značka je na poli bílém. Výrobky, které používají
hmotnostní poměr, mají vedle loga opět šipku, která odkazuje na informace, které jsou
uvedeny na zadní straně obalu [58].

Obrázek 29 FAIRTRADE® přísada ve výrobku (kakao, bavlna, růže)
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Starší, ale stále používanou formou této značky, je například Fairtade Cocoa Program
a Fairtrade Sugar Program, ta je nahrazována známkou FAIRTRADE® pro suroviny. Označení
FAIRTRADE® pro suroviny znamená, že konkrétní komodita ve složeném produktu má
certifikaci Fairtrade. Jedná se například o kytici různých květin s Fairtrade růžemi nebo
Fairtrade kakao v sušenkách. U bavlny je to obdobné, opět se jedná o část složeného výrobku,
který obsahuje certifikovanou bavlnou [58].

Obrázek 30 Starší značení – FAIRTRADE COTTON/COCOA PROGRAM®
Rozdílem mezi klasickým označením FAIRTRADE® a značením FAIRTRADE® pro suroviny
je množství fairtradové suroviny. U klasického FAIRTRADE® značení musí být Fairtrade všechny
suroviny, které jsou obvykle dostupné v rámci Fairtrade. Známka FAIRTRADE® pro suroviny se
týká pouze konkrétně uvedené suroviny [58].
Pro znatelnější rozdíl mezi značeními uvádím přehlednou tabulku (Tabulka 3).
Jednosložkový produkt, například banán, zrnková káva.

Všechny suroviny složeného výrobku jsou Fairtrade, případně je
používán hmotnostní poměr (je označen například jen takový počet
džusů vyrobených z fairtradových i nefairtradových pomerančů, který
odpovídá množství Fairtrade pomerančů)
Speciální značka pro komoditu jako je zlato či bavlna. Celý výrobek je
z Fairtrade označené suroviny.

Označení Fairtrade přísady ve složených produktech, které nejsou
Fairtrade. Například fairtradové růže mezi ostatními květinami v kytici.

Starší forma značení FAIRTRADE® surovin ve složených produktech.
Tabulka 3 Rozdíl mezi značkami FAIRTRADE®
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3.6 Další značení spojené s Fairtrade
3.6.1 Fair for Life
Certifikace Fair for Life podporuje přístup fair trade, který umožňuje všem sociálně či
ekonomicky znevýhodněným výrobcům a pracovníkům získat sociální a ekonomické výhody.
Nejdůležitějšími aspekty je dodržování lidských práv a férových pracovních podmínek. Zásady
platí pro celý dodavatelský řetězec od pěstitele, přes výrobce, držitele značek až po
obchodníky. Zaměřuje se na spravedlivý obchod, který je součástí udržitelného rozvoje na
globálním jihu i severu. Certifikaci zajišťuje nezávislá třetí strana [60].
Fair for Life je založena na mezinárodních standardech fair trade, ISO 260000 (Social
Responsibility – Společenská odpovědnost firem), sociálních kritériích IFOAM (The
International Federation of Organic Agriculture Movements = Mezinárodní federace hnutí
ekologického zemědělství) a ILO (International Labour Organization – Mezinárodní organizace
práce) [60].

Obrázek 31 Fair for Life
Nyní je více než 500 Fair for Life certifikovaných produktů, jejich seznam naleznete na:
https://www.fairforlife.org/pmws/indexDOM.php?client_id=fairforlife&page_id=certprod&l
ang_iso639=en.
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3.6.2 Fair Trade CERTIFIED ™
Fair Trade USA ®, dříve TransFair USA, používá jako označení fair trade produktů logo
FAIR TRADE CERTIFIED™. Jedná se tedy o americkou obdobu našeho FAIRTRADE®. I přesto, že
se první známky spravedlivého obchodu objevily již dříve, americká společnost byla založena
roku 1998 Paulem Ricem a začala s obchodováním kávy z Nikaraguy [61].
Fair Trade USA ® se v průběhu času oddělila od Fairtrade International i od partnerství
se společností FLOCERT, se kterou měla smlouvu o poskytování služeb do května 2020. Fair
Trade USA ® nadále uznává certifikáty FLOCERT. To umožňuje certifikovaným výrobcům prodej
zboží kupujícím v USA, kteří jsou přidruženi k Fair Trade USA ®. Je časté, že výrobci prodávají
produkty fair trade v USA a jsou členy Fair Trade USA ® i Fairtrade International [61].
Fair Trade USA ® se liší od Fairtrade International tím, že dává možnost účastnit se
systému spravedlivého obchodu i větším farmám a farmářům, kteří nejsou organizováni do
družstev. Také zahrnuje do systému i pěstitele a pracovníky nejen z globálního jihu (Afrika,
Asie, Latinská Amerika), ale i ze států globálního severu (Evropa, Severní Amerika). I tento
faktor napomohl tomu, že Fair Trade USA ® certifikuje více než 30 kategorií produktů, mimo
běžně certifikovanou kávu, med a ovoce certifikuje také quinou, čerstvé produkty, oděvy,
domácích potřeby a mořské plody [61].

Obrázek 32 Fair Trade CERTIFIED ™
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3.6.3 GEPA
GEPA je německá fair trade společnost, která byla založena již v roce 1975 a v současné
době jednou z nejvýznamnějších průkopníků spravedlivého obchodu. Mezi její hlavní cíle patří
udržitelná podpora producentů v rozvojových zemích, vzdělávání spotřebitelů a přispívání ke
změně nespravedlivých struktur světového obchodu. Společnost je, jako jedna z mála
společností v Německu, schvalována podle systému WFTO (World Fair Trade Organization –
Světová organizace fair trade), i proto je zaručena její důvěryhodnost a transparentnost. Mezi
produkty s označením GEPA, se kterými se můžete setkat, patří káva, čaj, čokoláda, rýže, med,
cukr, víno, quinoa, ale také řemeslné výrobky jako například tašky, šály a domácí oblečení [62].

Obrázek 33 GEPA
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3.7 Fair trade v České republice
Již v roce 1994 u nás byl založen první férový obchod s názvem „Obchůdek jednoho
světa“, který založila společnost JEDEN SVĚT. JEDEN SVĚT založily dva Farní sbory
Českobratrské církve evangelické (Praha-Jarov a Praha – Vinohrady), poté se ještě dva sbory
přidaly (Praha-Libeň a Praha – Salvátor). Pod mottem „nedávej rybu, nauč ryby lovit“ je nyní
možné nakupovat zboží jako například rukodělné výrobky (kabelky, misky, pouzdra a penály,
šály, skleničky, hudební nástroje, nože, šperky, mýdla, svíčky), čaje, kávu, čokoládu,
čokoládové tyčinky, kakao, cukr, zázvorové bonbony a mnoho dalšího. Obchůdek nyní
naleznete na adrese Korunní 60, Praha 2, případně můžete nakupovat online na
https://www.jedensvet.org/ [63]. Dalším e-shopem, který se zaměřuje na Fairtrade produkty,
je například Fair market: https://www.fairtrademarket.cz/.
Jako podpora tohoto proudu podnikání vznikla v srpnu roku 2004 česká Asociace pro
Fairtrade, která byla později přejmenována na Fairtrade Česko a Slovensko. Slovensko se do
asociace přidalo v roce 2014 [44].

Fairtrade Česko a Slovensko je součástí Fairtrade

International, WFTO (World Fair Trade Organization – Světová organizace fair trade) a od roku
2010 FoRS (Českého fóra pro rozvojovou spolupráci) [64].
Aktuální informace ze světa Fairtrade Česko a Slovensko naleznete na:
https://fairtrade.cz/.

3.8 Fairtradová města
Fair trade označujeme v dnešní době nejen výrobky, ale i města, školy, církve a úřady.
Díky mezinárodní kampani, která má za cíl propagovat spravedlivý obchod a podpořit prodej
fairtradových výrobků, se pyšní více než 1600 měst statusem Fairtradové město (Fairtrade
town). Mezi tato města patří například Brusel, Dortmund, Londýn, Řím a mnoho dalších měst
i malých městeček ve 26 zemích světa [65].
V České republice máme 13 Fairtradových měst. Prvními držiteli tohoto označení se
stala 14.9.2011 města Litoměřice a Vsetín.
Mezi další patří Český Krumlov, Chrudim, Hodonín, Kroměříž, Praha 8, Mladá Boleslav,
Otnice, Třebíč, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí a Volyně.
Aktuální seznam měst se statusem Fairtradové město a seznam žadatelů naleznete na:
https://www.fairtradovamesta.cz/kde_jsou_fer/mesta.
Pro získání tohoto statusu musí města splnit pět následujících kritérií:
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1. Tvorba řídící skupiny jejíž účelem je podpora fair trade ve městě
2. Fair trade je oficiálně podporováno městem (je součástí strategických dokumentů)
3. Fairtradové produkty jsou dostupné v místních obchodech a kavárnách
4. Podpora fair trade místními organizacemi (školy, nevládní organizace, knihovny,
církve atd.)
5. Město informuje o fair trade v médiích [65].

3.9 Fairtradové školy
Fairtradové školy mají stejné poslaní jako Fairtradová města, tedy osvětu o spravedlivém
obchodě a prodej fairtradových produktů. Tento status může získat mateřská škola, střední
škola i škola vysoká, tedy škola na jakékoli úrovni vzdělávacího systému. Fairtradové školy jsou
instituce, které jeví zájem o globální rozvojové vzdělávání a projevují svou společenskou
odpovědnost. Školy nejsou totiž jen místem, které formuje žáky ve výuce, ale i mimo ni. Žáci
a studenti tráví ve škole velkou část svého mládí. Proto je škola skvělým místem, kde šířit
osvětu o spravedlivém obchodě, například o přestávkách mezi studenty, kteří si koupí
v automatu fairtradovou svačinu a baví se o své volbě s přáteli. Pro získání statusu Fairtradová
škola musí škola splnit obdobných pět kritérií, jako Fairtradové město:
1. Tvorba řídící skupiny jejíž účelem je podpora fair trade ve škole
2. Fair trade je školou oficiálně podporováno městem
3. Fairtradové produkty jsou ve škole dostupné
4. Globální rozvojová témata jsou na škole vyučována
5. Škola pořádá na podporu fair trade akce a medializuje je [66].
První Fairtradová škola vznikla v 9.2.2012 a stala se jí Masarykova ZŠ v Litoměřicích.
První Fairtradovou školou na úrovni vysokých škol se stala 14.4.2016 Vysoká škola technická
a ekonomická v Českých Budějovicích.
V Hradci Králové je již několik Fairtradových škol. Patří mezi ně Základní škola
a Mateřská škola Kukleny (od 18.5.2016), Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední
zdravotnická škola (od 16.11.2017) a Gymnázium Boženy Němcové (od 18.6.2019). Zájem
o získání statusu má i Obchodní akademie, Hradec Králové [66].
V České republice je aktuálně 30 Fairtradových škol. Seznam škol s tímto statusem
a seznam žadatelů naleznete na: https://www.fairtradovamesta.cz/kde_jsou_fer/skoly.
68

4. Nápadník
4.1 Začlenění fair trade do výuky
Již malé děti jsou schopny rozhodnout, co je fér a co není, proto se domnívám, že toto
téma je vhodné pro žáky všech věkových kategorií. Je vhodné jej zařadit do průřezových témat:
Environmentální výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.
Troufám si tvrdit, že téma spravedlivého obchodu lze zařadit do výuky všech předmětů. Zde
jsou příklady aktivit na téma spravedlivého obchodu v určitých předmětech:
Český jazyk a literatura
•

Identifikace reklamy na výrobky a analýza toho, jakým způsobem reklama ovlivňuje
spotřebitele, dále také například jaké používají jazykové prostředky.

•

Psaní úvahy na téma pro a proti fair trade

•

Báseň o fair trade

•

Diskuse o fair trade. Rozdělení na dvě skupiny pro a proti, argumentovat.

•

Čtení textů a novinových článků o fair trade

•

Diktáty na téma fair trade

•

Větné rozbory textů o fair trade

Matematika
•

Počítání s daty spravedlivého obchodu, například počítání procentuálního rozdílu ceny
výrobků, obratů z produktů fair trade v ČR/ve světě.

•

Kolik procent z ceny výrobku získá pěstitel u spravedlivého obchodu a kolik
u konvenčního obchodu?

•

Výpočet, kolik peněz z prodejní částky například banánu dostane zemědělec/dopravce
atd.
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Cizí jazyky
•

Překlady například anglických videí o fair trade

•

Překlady článků o fair trade

•

Tvoření titulků k videím o fair trade v cizím jazyce

•

Esej, sloh, článek v cizím jazyce o fair trade

•

Vyhledat zahraniční influencery (například na YouTube), kteří se zabývají fair trade,
a pustit si jejich videa

Přírodní vědy
•

Rozdíl mezi pěstováním konvenčním způsobem a pěstování fair trade produktů
(například využívání postřiků, kompostu atd.)

•

Dopady pěstování například bavlny na životní prostředí a rozdíl mezi konvenčním
a fair trade způsobem pěstování (spotřeba vody, vytěžování půdy, pesticidy atd.)

•

Pozitivní dopady fair trade na životní prostředí

•

Dopad pesticidů na životní prostředí

Občanská výchova
•

Hra na účastníky fair trade – zástupci fair trade/kritici fair trade/porota, vyhledání
argumentů pro jednotlivé účastníky spravedlivého obchodu a následně předkládání
argumentů a rozhodování o těch nejzávažnějších.

•

Cena banánů: rozdělení účastníků do skupin s určenými úlohami (dělník, majitel
plantáže, dopravce, dozrávací stanice, importér, obchodník), nechat žáky zjistit cenu
banánu a rozhodnout o rozdělení finančního výtěžku z jednoho banánu včetně
odůvodnění. Poté porovnat s reálnou cenou a procentuálním rozdělením.

Výtvarná výchova
•

Prozkoumávání fairtradových výrobků a toho, jak byly vyrobeny

•

Zpracování cesty fairtradové plodiny/výrobku

•

Návrh obalu fair trade výrobku

•

Zpracování komiksu o fair trade
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Dějepis
•

Historie spravedlivého obchodu a jeho kontext

•

Prozkoumání historie obchodu a porovnání jej s fair trade, případně vymyslet, jak by
vypadal ideální obchod podle žáků

Zeměpis
•

Značení cesty produktů fair trade na mapě

•

Odkud produkty pochází, kde leží země a jak jsou od nás/od sebe vzdáleny

•

Jak vypadá den pěstitele banánů, jak žije, v čem bydlí, jaké jsou pracovní podmínky atd.

Informatika
•

Vyhledávání informací na téma fair trade

•

Tvoření prezentací, videí, animací, reportáží na téma fair trade

Dostupné zdroje materiálů do hodin zaměřených na fair trade:
•

Dělení banánu, dostupné na:
http://www.zaferovebanany.cz/sites/default/files/porcovani_bananu_0.pdf

•

Banánový rozhovor, dostupné na:
https://fairtrade-cesko.cz/wp-content/uploads/2020/11/metodika-Zahada-levnychbananu-1.pdf

•

Další materiály na: https://www.nazemi.cz/cs/dokumenty/fair-trade
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4.2 Najdi eko značku
Důležitou schopností každého člověka, zajímajícího se o životní prostředí a snažícího se
činit vědomou volbu mezi komerčními produkty a těmi, které jsou šetrnější k životnímu
prostředí, je identifikace environmentálních značek na obalech. Pro tento účel jsem připojila
k této práci obrázky obalových materiálů, které jsem nashromáždila. Všechny výrobky
jsou aktuálně k dostání v českých obchodech.
Hledání environmentálních značek je možné provádět s různými věkovými
kategoriemi. S mladšími žáky je možné vytištěný obal a vytištěnou environmentální značku
rozmístit po místnosti a nechat žáky, ať jako pexeso spárují obal (na kterém musí nejprve
značku najít), se zvětšeným symbolem značky (pracovní list 4.2.1). U starších žáků lze například
nechat studenty samostatně či ve skupinách vyhledávat význam značek na internetu (4.3),
případně rozdělit žáky na skupiny a do každé dát dva obaly z podobné kategorie značení.
Například FSC 100 % a FSC MIX nebo FSC RECYCLED a nechat je rozhodnout, který má pro ně
poté, co si vyhledali podrobnosti, větší význam a proč by při koupi produktu preferovali zrovna
tento. Můžeme začlenit i skupinu, která dostane významově stejné certifikační značky jen
z jiných států, například bio produkt označený Euro lístkem z České republiky a ze Slovenska/
Německa. Další skupinu můžou tvořit dva stejné výrobky, jeden s označením Vegan a druhý
bez tohoto označení. Případně lze kombinovat jakékoli dva obaly. Skupina může dostat i různé
podoby Fairtrade certifikace. Další možností je dát dvě úplně shodná environmentální značení
pouze s obměnou barvy. Například BIOZEBRA v černobílé a zelené variantě. Lze se také
zaměřit pouze na recyklační značky. Další možností je zapojit žáky i do procesu shánění obalů
a vědomého vyhledávání eko značek šetrných k životnímu prostředí mimo školu. Lze například
zadat úkol, aby každý přinesl jakýkoli produkt s eko značkou, který najde doma. Je možné
produkty s eko značením a bez něho porovnávat jak kvalitou, například ochutnáváním, tak
cenově.
Pří hledání eko značek se fantazii meze nekladou. Jako zdroj obalových materiálu je
možné využít mnou nasbírané a nascanované obaly, které naleznete v Přílohách na konci této
práce. Také připojuji výběr z globálních i evropských značení v přehledné tabulce, kterou
naleznete také v Přílohách. Současně lze využít literární části této práce jako rozsáhlejšího
zdroje informací k environmentálním značením.
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4.2.1 Najdi eko značku – pracovní list

PRACOVNÍ LIST
NAJDI EKOZNAČKU – pexeso
Rozstříhej podél přerušovaných čar. Devět ekoznaček značených číslicemi spáruj
s obaly od produktů, které jsou značeny velkými písmeny abecedy a které certifikaci
ekoznačkou nesou. Následným úkolem pro ztížení je přiřadit odpovídající tvrzení o značce,
které je označeno malými písmeny abecedy.
A)
1.

2.

3.

4.

6.

5.

7.

8.
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9.

B)
A.

B.

C.

74

D.

E.

F.

G.
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H.

I.
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C)
a.
Český certifikát pro
kosmetiku pocházející
z produktů ekologického
zemědělství.

d.
Označení výrobků, které
jsou vyráběny ze směsi
materiálů z udržitelných
lesů.

b.
Textil z organických vláken
splňující i požadavky Fair
Trade.

e.

f.

České a evropské značení
bio produktu ekologického
zemědělství (výrobek
pochází z České republiky).

g.
Všechny suroviny pro
výrobu produktu jsou
certifikovány a pocházejí ze
spravedlivého obchodu.

c.
Minimálně 95 % všech složek je
přírodního původu,
minimálně 50 % všech složek je
rostlinného původu,
minimálně 5 % všech
ingrediencí hmotnosti musí
pocházet z ekologického
zemědělství.

Bio produkt ekologického
zemědělství splňující standardy
Evropské unie (výrobek pochází
se Slovenska).

i.
h.
Celý výrobek se skládá
z označené suroviny
pocházející ze spravedlivého
obchodu.
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Bio produkt ekologického
zemědělství mimo Evropskou
unii splňující evropské
podmínky pro certifikaci
(výrobek pochází z Kanady).

4.2.2 Řešení
1

2

3

4

5

6

7

8

9

C

B

I

D

A

E

H

G

F

c

a

b

d

e

i

f

g

h
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4.3 Najdi ekoznačení a vyhledej jejich výzam – pracovní list
Na obrázku produktů vyhledej všechna environmentální značení prvního i druhého
typu (včetně recyklačních symbolů – environmentální značení druhého typu) a vyhledej na
internetu jejich význam.

1.

2.

3.
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4.

5.

6.
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4.3.1 Řešení
1.
Vegan-Veganské produkty, organizace Vegan
Society, globálně rozšířené značení

EKO polnohospodárstvo – Slovenské značení
bioprodukty, produkty ekologického zemědělství

Euro – leaf (Eurolístek) – označení
biopotraviny,
produkty ekologického zemědělství

2.

CPK bio – Kosmetika z produktů ekologického
zemědělství, Česká republika

Cruelty free (PETA) – Spojené státy americké,
Kosmetika netestovaná na zvířatech, rozšířeno
globálně
Recyklační symbol, environmentální značení
druhého typu, usnadnění třídění odpadu, obal je
ze skla (GL) a patří do zeleného/bílého kontejneru
na sklo
„Basketbalista“, Anti-littering symbol (tedy symbol
proti odhazování odpadků) neboli Tidyman,
„Neznečišťuj životní prostředí“. Odpad patří do
koše.
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3.
BIO nach EG-Öko-Verordnung, německé značení
bioproduktů, tedy produktů ekologického
zemědělství

FSC - (Forest Stewardship Council), certifikované
lesy a výrobky z nich: dřevo, papír. Obal je
vyroben ze směsi materiálů z udržitelných lesů.

Vegan-Veganské produkty, organizace Vegan
Society, globálně rozšířené značení

„Basketbalista“, Anti-littering symbol (tedy symbol
proti odhazování odpadků) neboli Tidyman,
„Neznečišťuj životní prostředí“. Odpad patří do
koše.

Euro – leaf (Eurolístek) – označení
biopotraviny,
produkty ekologického zemědělství

4.
FAIRTRADE složený výrobek, který obsahuje
všechny suroviny Fairtrade ze spravedlivého
obchodu, případně je používán hmotnostní poměr
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„Basketbalista“, Anti-littering symbol (tedy symbol
proti odhazování odpadků) neboli Tidyman,
„Neznečišťuj životní prostředí“. Odpad patří do
koše.

FSC - (Forest Stewardship Council), certifikované
lesy a výrobky z nich: dřevo, papír. Obal je
vyroben ze směsi materiálů z udržitelných lesů.

Recyklační symbol, environmentální značení
druhého typu, usnadnění třídění odpadu, obal je
z papíru (PAP) a patří do modrého kontejneru na
papír.
5.

FAIRTRADE. Spravedlivý obchod, všechny suroviny
pro výrobu produktu jsou certifikovány a
pocházejí ze spravedlivého obchodu

6.
FSC - (Forest Stewardship Council), certifikované
lesy a výrobky z nich: dřevo, papír. Obal je
vyroben ze směsi materiálů z udržitelných lesů.

NATRUE – Přírodní kosmetika, globálně rozšířená
certifikace
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4.4 Ekoznačení bioproduktů – pracovní list

PRACOVNÍ LIST
1. ÚKOL – KŘÍŽOVKA
Do křížovky doplňte státy a jeden světadíl (viz nápověda), odkud pochází uvedené bio značky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Nápověda: Evropa, Švédsko, Nizozemsko, Rakousko, Austrálie, Německo, Velká Británie, Spojené
státy americké, Česká republika (sousloví pište bez mezer)
Tajenka:

Které značky jsou pro nás nejdůležitější?
(zapište dvě čísla z předchozího cvičení)
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2. ÚKOL – CO PLATÍ O BIOPRODUKTECH?
(Pište ANO, pokud tvrzení platí. NE, pokud je tvrzení chybné.)

1.

Označení BIO musí být schváleno
certifikační společností.

ANO

NE

2.

Certifikovaným bio produktem
označeným BIO zebrou může být
cokoli, například i kosmetika a čisticí
prostředky.

ANO

NE

3.

V ekologickém zemědělství se
nepoužívají hnojiva.

ANO

NE

4.

Biopotraviny jsou dražší a zdravější.

ANO

NE

5.

Maso se získává jen ze zdravých,
nikdy neléčených zvířat a může
obsahovat parazity.

ANO

NE

6.

Pro farmářské, lokální a tradiční
potraviny platí stejná pravidla jako
pro biopotraviny.

ANO

NE

7.

O hovězím biomase platí, že kráva
jedla trávu z bio osiva.

ANO

NE

8.

Certifikát BIO platí na 5 let.

ANO

NE
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4.4.1 Řešení

PRACOVNÍ LIST
1. ÚKOL – KŘÍŽOVKA
Do křížovky doplňte státy a jeden světadíl (viz nápověda), odkud pochází uvedené bio značky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. S P
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

I

K A

Nápověda: Evropa, Švédsko, Nizozemsko, Rakousko, Austrálie, Německo, Velká Británie, Spojené
státy americké, Česká republika (sousloví pište bez mezer)
Tajenka:
B I

O Z

N A

Č

K Y

Které značky jsou pro nás nejdůležitější?
(zapište dvě čísla z předchozího cvičení)
6

7.
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2. ÚKOL – CO PLATÍ O BIOPRODUKTECH?
(Pište ANO, pokud tvrzení platí. NE, pokud je tvrzení chybné.)

1.

Označení BIO musí být schváleno
certifikační společností.

ANO

NE

2.

Certifikovaným bio produktem
označeným BIO zebrou může být
cokoli, například i kosmetika a čisticí
prostředky.

ANO

NE

3.

V ekologickém zemědělství se
nepoužívají hnojiva.

ANO

NE

4.

Biopotraviny jsou dražší a zdravější.

ANO

NE

5.

Maso se získává jen ze zdravých,
nikdy neléčených zvířat a může
obsahovat parazity.

ANO

NE

6.

Pro farmářské, lokální a tradiční
potraviny platí stejná pravidla jako
pro biopotraviny.

ANO

NE

7.

O hovězím biomase platí, že kráva
jedla trávu z bio osiva.

ANO

NE

8.

Certifikát BIO platí na 5 let.

ANO

NE
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Vysvětlení k 2. úkolu:
1. ANO, v ČR značku uděluje Ministerstvo zemědělství ČR ve spolupráci s certifikační společností
KEZ, o. p. s., ABCERT a BIOKONT.
(kód na obalu: CZ-BIO-ABCERT-02, www.abcert.cz
CZ-BIOKONT-03, www.biokont.cz
CZ-BIO-KEZ-01, www.kez.cz
2. NE, podle nařízení EHS/2092/91 o ekologickém zemědělství a zákona č. 242/2000 Sb.
o ekologickém zemědělství jsou značkou BIO označovány pouze potravinové produkty
a krmiva splňující všechny potřebné požadavky, přičemž nepotravinářské výrobky tomuto
nařízení nepodléhají.
3. NE, průmyslová minerální hnojiva se nepoužívají, ale přesto se hnojí. Např.: hnojem, močůvkou
a kompostem.
4. ANO i NE, biopotraviny jsou běžně v obchodech dražší, je i možnost nákupu přímo od farmářů
(eko zemědělců), kde je již menší cenový rozdíl.
Biopotraviny jsou kvalitnější, ne však prokazatelně zdravější. Prokázané je menší množství
pesticidů.
5. NE, zvířata mohou být léčená, ale rozdílem je délka, která musí uplynout mezi podáním léčiva
zvířeti a prodejem masa. Zvíře při porážce prochází veterinární kontrolou.
6. NE, na jinak označené výrobky se tato pravidla nevztahují. Pouze Biopotraviny prochází
kontrolním systémem garantovaným EU.
7. ANO, zvířata musí být krmena produkty ekologického zemědělství.
(Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 z 28. června 2007 o ekologické produkci a označování
ekologických produktů nahrazující nařízení (EHS) č. 2092/91).
8. NE, certifikát se vydává na dobu min. 1 rok, maximálně však na 15 měsíců.
(Řádná ohlášená kontrola probíhá jednou ročně, ale probíhají i kontroly namátkové).
(Další informace o Ekologickém zemědělství viz kapitola 2.3).
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4.5 Environmentální značení – pracovní list

PRACOVNÍ LIST
ENVIRONMENTÁLNÍ ZNAČENÍ
1) Doplňte text za pomoci uvedených slov
Slova k doplnění: ekoznačení, šetrnější, zvýšit, nejvěrohodnější, ekoznačkami, webových, 3.typu
degradovatelný, ZELENÝ BOD, služby, recyklovaný
Environmentální značení, někdy nazývání také jako (a)……………….., je dobrovolné značení, které
pomáhá spotřebiteli, aby rozeznal potraviny, výrobky nebo (b)……………….., které jsou v průběhu
celého životního cyklu prokazatelně (c)……………….. k životnímu prostředí a tím (d)………………..
poptávku po těchto produktech. Environmentální značení dělíme na tři typy: Environmentální značení
1.typu, Environmentální značení 2.typu a Environmentální značení (e)………………...
Environmentální značení 1.typu je reprezentováno tzv. (f)………………... Jedná se (g) ………………..ze všech
tří typů, protože je ověřováno nezávislou třetí stranou, kterou u nás zastupuje CENIA (Česká informační
agentura pro životní prostředí). Mezi značení 1.typu patří například Euro-leaf (Eurolístek), The Flower
(Květina – Ekoznačka EU), Biozebra, Ekologicky šetrný výrobek a služba, FSC, PEFC.
Environmentální značení 2. typu jsou vlastním tvrzením výrobců, které musí být ověřitelné
spotřebitelem například na (h)……………….. stránkách. Mezi tato značení patří například RECYKLAČNÍ
značky, kompostovatelný, obsahující (i)……………….. materiál, snížená spotřeba vody, biologicky
(j)………………... Konkrétními příklady značek je (k)……………….., trojúhelníky s plnými šipkami,
usnadňující recyklaci, Möbiova smyčka, značící že je výrobek, obal nebo část obalu recyklovatelný,
případně již z recyklovaného materiálu.
Environmentální značení 3.typu neboli EPD (Environmenální prohlášení o produktu) je dokument, který
obsahuje informace o produktu nebo službě a jejich vlivu na životní prostředí v průběhu celého
životního cyklu.
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2) K obrázkům environmentálních značek přiřaď z výběru jejich názvy, vpisuj pod obrázek.
Připiš, zda se jedná o environmentální značení prvního, druhého nebo třetího typu.
Výběr názvů: (A) ZELENÝ BOD, (B) Euro – leaf (Eurolístek), (C) FSC (Forest Stewardship Council), (D)
Biozebra, (E) EŠV-Ekologicky šetrný výrobek, (F) Recyklační trojúhelník, (G) The Flower (EU
Ecolabel), (H) Möbiova smyčka
1.

2.

3.

Typ:
4.

Typ:
5.

Typ:
6.

Typ:

Typ:

Typ:

8.
7.

Typ:

9.

Typ:

Typ:
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4.5.1 Řešení

PRACOVNÍ LIST
ENVIRONMENTÁLNÍ ZNAČENÍ
1) Doplňte text za pomoci uvedených slov
Slova k doplnění: ekoznačení, šetrnější, zvýšit, nejvěrohodnější, ekoznačkami, webových, 3.typu
degradovatelný, ZELENÝ BOD, služby, recyklovaný
Environmentální značení, někdy nazývání také jako (a) EKOZNAČENÍ, je dobrovolné značení, které
pomáhá spotřebiteli, aby rozeznal potraviny, výrobky nebo (b) SLUŽBY, které jsou v průběhu celého
životního cyklu prokazatelně (c) ŠETRNĚJŠÍ k životnímu prostředí a tím (d) ZVÝŠIT poptávku po těchto
produktech. Environmentální značení dělíme na tři typy: Environmentální značení 1.typu,
Environmentální značení 2.typu a Environmentální značení (e) 3.TYPU.
Environmentální značení 1.typu je reprezentováno tzv. (f) EKOZNAČKAMI. Jedná se o (g)
NEJVĚROHODNĚJŠÍ ze všech tří typů, protože je ověřováno nezávislou třetí stranou, kterou u nás
zastupuje CENIA (Česká informační agentura pro životní prostředí). Mezi značení 1.typu patří například
Euro-leaf (Eurolístek), The Flower (Květina – Ekoznačka EU), Biozebra, Ekologicky šetrný výrobek
a služba, FSC, PEFC.
Environmentální značení 2. typu jsou vlastním tvrzením výrobců, které musí být ověřitelné
spotřebitelem například na (h) WEBOVÝCH stránkách. Mezi tato značení patří například RECYKLAČNÍ
značky, kompostovatelný, obsahující (i) RECYKLOVANÝ materiál, snížená spotřeba vody, biologicky (j)
DEGRADOVATELNÝ. Konkrétními příklady značek je (k) ZELENÝ BOD, trojúhelníky s plnými šipkami,
usnadňující recyklaci, Möbiova smyčka, značící že je výrobek, obal nebo část obalu recyklovatelný,
případně již z recyklovaného materiálu.
Environmentální značení 3.typu neboli EPD (Environmenální prohlášení o produktu) je dokument, který
obsahuje informace o produktu nebo službě a jejich vlivu na životní prostředí v průběhu celého
životního cyklu.
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2) K obrázkům environmentálních značek přiřaď z výběru jejich názvy, vpisuj pod obrázek.
Připiš, zda se jedná o environmentální značení prvního, druhého nebo třetího typu.
Výběr názvů: (A) ZELENÝ BOD, (B) Euro – leaf (Eurolístek), (C) FSC (Forest Stewardship Council), (D)
Biozebra, (E) EŠV-Ekologicky šetrný výrobek, (F) Recyklační trojúhelník, (G) The Flower (EU
Ecolabel), (H) Möbiova smyčka, (I) EPD (Environmentální prohlášení o produktu)
1.

2.

(D) Biozebra

(C) FSC (Forest Stewardship
Counsil)

Typ: 1.typ
4.

3.

(F) Recyklační trojúhelník
Typ: 2.typ

Typ: 1.typ
6.

5.

(H) Möbiova smyčka

(A) ZELENÝ BOD

Typ: 2.typ

Typ: 2.typ

(E) EŠV – Ekologicky šetrný
výrobek
Typ: 1.typ

8.
7.

9.

(G) The Flower (EU Ecolabel)

(B) Euro-leaf (Eurolístek)

Typ: 1.typ

Typ: 1.typ
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(I) EPD (Environmentální
prohlášení o produktu)
Typ: 3.typ

4.6 Nápadník pro ekologičtější školu
Ekologičtější varianty pomůcek
1. Náhrada CD disků za flash disky (například při předávání fotek ze školních akcí)
2. Mycí houba na školní tabuli ze syntetických materiálů nahrazena přírodní houbou mycí,
případně starým kusem látky
3. Bambusové náplasti na zranění namísto klasických
4. Výměna papírových ručníků za vysoušeče rukou
5. Guma na gumování z přírodního kaučuku
6. Celokovové nůžky, například z nerezu, nikoli plastové
7. Celokovová ořezávátka, případně dřevěná, nikoli plastová
8. Výtvarné potřeby, například vodovky a tempery v papírové krabičce, nikoli plastové
9. Nelakované tužky a pastelky (případně s FSC certifikací)
10. Vodové barvy z minerálních pigmentů
11. Štětce z přírodních štětin a s dřevěnými násadami
12. Sešity z papíru, který není bělený chlorem
13. Látkové ubrousky na svačinu, nikoli mikroten, případně lze použít i ubrousky se včelím
voskem nebo krabičku
14. Neparfemované školní pomůcky
15. Dřevěná pravítka místo plastových, která se snadno zlomí v tašce
16. Papírové obaly na sešity, případně obaly z cukrové třtiny, namísto plastových
17. Náhrada izolepy papírovou páskou
Typy pro ekologičtější školu
18. Maximalizace třídění papíru, plastu a skla
19. Třídění kovu
20. Omezení tisku materiálů
21. Osvěta o náhradě jednorázových pomůcek za znovupoužitelné (například náhrada
jednorázových per za znovu doplnitelná)
22. Nepodporovat žáky v nakupování věcí, které použijí jednou, například na besídky,
představení, fotky
23. Ekologické pěstování například zeleniny
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24. Výměna vodovodních baterií s kohoutky za pákové baterie, případně baterie
s pohybovým senzorem či samouzavíracím ventilem
25. Kohoutky s perlátory
26. Sprchy se samouzavíracím ventilem k úspoře vody
27. Výměna plastových čipů na obědy například za zařízení na otisk prstu, aby se zamezilo
ztrácení čipů a vytváření jejich kopií.
28. Vstup do budovy na otisk prstu namísto kartiček/čipů/klíčků
29. Šatní skříňky se zámky na kód namísto klíčku
30. Placení poplatků za neutralizaci uhlíkové stopy při cestování
31. Vypínání školního zvonku mimo výuku na škole
32. Úsporné žárovky ve třídách
33. Světla na fotobuňku ne místa méně navštěvovaná během večera
34. Zhasínání
35. Zalévání zahrady, pozemku školy dešťovou vodou
36. Sběr vybitých baterií a jejich následná recyklace
37. Eliminace používání CD disků
38. Nastavení režimu spánku na počítačích a monitorech pro úsporu energie
39. Nevytápět školu na příliš vysoké teploty, netopit v noci
40. Podpora českých výrobků
41. Obstarání propagačních materiálů například od NaZemi, Fairtrade Česko a Slovensko
a nechat je k dispozici na chodbách.
42. Zapojení do programu Ekoškola
43. Snaha o získání statusu Fairtradová škola
44. Výuka venku
45. Doprava na akce pomocí městské hromadné dopravy, případně pěšky
46. Účast na ekologické výuce v CHKO
47. Solární panely na budově
48. Výroba hmyzích domečků a ptačích budek
49. Založení kompostu
50. Účast na ekologické olympiádě
51. Náplně do tiskáren z obnovitelných zdrojů
52. Úklid prostor školy pomocí ekologických čisticích prostředků
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53. Kompostovatelné pytle na odpadky místo plastových
54. Používání Fairtrade míčů na tělesnou výchovu
Úspora papíru
55. Tisk menších formátů, úspora papíru
56. Využívání papíru z obou stran, oboustranný tisk
57. Maximalizace využívání projektorů a tabule namísto tisku materiálů
58. Místo testů tištěných na papír využít například mobilní aplikace
59. Recyklovaný toaletní papír
60. Papír s FSC certifikací udržitelných lesů
61. Podpora zasílání domácích úkolů elektronicky (například psaní slohových prací na
počítači)
62. Papíry potištěné z jedné strany a nevyužité, použít například na psaní odpovědí na
pětiminutovky z druhé strany
63. Umožnit žákům používat učebnice v elektronické podobě, případně jim dát například
pdf formát těchto učebnic k dispozici
64. Biodegradovatelné roušky
Stravování
65. Možnost volby „do vlastního hrníčku“ u automatu na kávu/čokoládu/čaj
66. Bio potraviny ve školních automatech, bufetech, jídelně
67. Omezení prodeje sladkých nápojů v plastových lahvích
68. Podpora pití kohoutkové vody
69. Bio šťávy jako náhrada za slazené nápoje například v bufetu/školní jídelně
70. Nádobí ve školní jídelně z materiálů, které lze recyklovat (sklo, nikoli porcelán)
71. Eliminace palmového oleje
Osvěta, propagace ekologického smýšlení
72. Neplýtvání vodou, například podpořit nápisy u umyvadel
73. Vyhledávání ekologičtějších variant nejen školních pomůcek
74. Omezování jednorázových, například mikrotenových, obalů
75. Úspora elektrické energie, demonstrace na příkladu, kdy žáci musí sami vynaložit práci,
kterou přemění na elektrickou energii a uchovají ji v baterii
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76. Ekologičtější alternativy školních pomůcek a doplňků (batohů, bačkor, lahví…)
77. Osvěta o ekologičtějších variantách hygienických pomůcek (nebělené vložky
a tampony, menstruační kalíšek, kalhotky a jiné)
78. Kdo vyrobil mé oblečení? Upozornění na pracovní podmínky lidí v rozvojových zemích
79. Vedení žáků k vážení si pitné vody z kohoutku, demonstrovat, jak žijí lidé bez přístupu
vody v domácnostech, například rozdáním kanystrů s vodou, kterou budou muset žáci
nosit všude s sebou po budově, splachovat s ní, umývat si z ní ruce, používat ji na pití.
Naučí se šetřit vodou a vážit si její dostupnosti.
80. Z čeho je mé oblečení? Upozornění na přítomnost mikroplastů v oblečení
81. Rozdíl mezi fast fashion a udržitelným oděvním průmyslem
82. Upozornění na neekologičnost umělých nehtů, umělých řas (plast, případně pochází ze
zvířecích chlupů)
83. Podpora upcyklace neboli opětovné využívání například zavařovacích sklenic na
výtvarnou výchovu na promývání štětců
84. Podporovat žáky ke koupi učebnic z druhé ruky pro úsporu lesů i financí
85. Osvěta ohledně neplýtvání jídlem
Propagační předměty školy
86. Znovupoužitelné bambusové hrníčky (s víčkem) s logem školy jako náhrada
jednorázových plastových kelímků
87. Školní trička a mikiny vyrábět z organické bio bavlny
88. Nepodporovat žáky v koupi třídních triček z neférových zdrojů
89. Nelakované dřevěné tužky s logem školy, případně s certifikací FSC
90. Výroba propisek z kukuřičného PLA místo plastu, případně z bambusu
91. Látkové tašky s logem školy, místo polyesterových batůžků
Pořádání akcí
92. Sběr starého textilu, například uspořádání bazaru oblečení a výtěžek použít pro
podporu šetrnosti školy, či podpořit nějakou organizaci
93. Dražba dětských výtvorů na ekologická témata, výtěžek poté použít například pro další
rozvoj eko projektů na škole
94. Sběr starého papíru
95. Bazar učebnic, kde by starší žáci prodávali nižším ročníkům použité učebnice
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96. Projektový den na téma Ekoškola
97. Vaření z fair trade surovin
98. Vaření z bio surovin
99. Vaření vegetariánských/veganských jídel
100.

Uspořádání ochutnávky fair trade čokolád

101.

Úklid, sběr odpadků ve veřejných prostorách
(následné vytřídění do kontejnerů na recyklovaný odpad)

102.

Úklid, sběr odpadků na pozemku školy
(následné vytřídění do kontejnerů na recyklovaný odpad)

103.

Uspořádání dne zdravých svačin

104.

Prodej žáky vypěstovaných rostlin, výtěžek použít například na zušlechtění

pozemků školy
105.

Projektové dny a workshopy v rámci Dne Země

106.

Uspořádání Férové snídaně z lokálních Fairtrade surovin

107.

Uspořádání zeleninového jarmarku
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4.6.1 Ekoškola
Ekoškola je projektem pro mateřské, základní i střední školy, který učí žáky aktivně
a samostatně řešit problémy, které jsou spojené s životním prostředím. Žáci s učiteli řeší
reálné problémy, které analyzují, uskuteční změnu a případně se poučí z možných chyb [67].
Co celém světě Ekoškoly postupují podle 7 kroků k úspěchu:
1. Založení Ekotýmu
2. Analýza silných a slabých stránek školy z pohledu životního prostředí
3. Plán činností, naplánování konkrétních aktivit a činností na základě analýzy
4. Monitorování a vyhodnocování plánu činností, zaznamenávání pokroku
5. Environmentální výchova ve výuce, rozšiřování témat nejen ve škole ale i s širší
veřejností, rodiči, úřady
6. Tvorba Ekokodexu, sdílených hodnot a zásad, který slouží jako návod k šetrnějšímu
životu stylu ve škole i mimo ni [68].
Škola může vykonávat velké množství činností, které zmírňují dopad na životní prostředí. Ať
už se jedná o náhradu školních potřeb za ekologičtější variantu, uvědomělé využívání zdrojů
(voda, energie atd.), účast či organizace environmentálně zaměřených akcí a mnoho dalších.
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5. Diskuse
K tématu ecolabellingu jsem shromáždila velké množství informací, které jsem přehledně
zpracovala. Nejdůležitějšími tématy, kterými jsem se zabývala a která spadala pod
environmentální značení prvního typu, se stalo ekologické zemědělství a bio značení potravin.
Narazila jsem na problém existence přílišného množství značení. Těchto značení existuje
aktuálně, podle stránek Ecolabelindex.com, 455 po celém světě. Podle míry využití v České
republice a Evropě jsem vybrala ta značení, která jsou pro nás nejdůležitější a nejpřínosnější
znát. Při výběru značení jsem subjektivně vybírala ta značení, která jsem jako spotřebitel
zabývající se touto problematikou nacházela na výrobcích nejčastěji. Kritériem při výběru bylo
například zda je výrobek kontrolován třetí stranou, zda se vyskytuje na českých výrobcích a
zda je v České republice využíván. Naopak značení, která jsou například pouze na kosmetice
dovezené z Francie jsem pokládala za doplňkové. Tato zbylá přínosná značení jsem
zapracovala do přehledné a stručné tabulky (viz příloha). Zabývala jsem se i procesem
certifikace jednotlivých značení, složitostí a objektivitou certifikačního procesu a zhodnotila
tak jejich váhu.
Dohledávání zdrojů bylo velmi zdlouhavé z důvodu jejich velkého množství. Velice často
jsem pročítala texty právního charakteru, u kterých bylo náročnější ověřování jejich aktuality.
Výhodou bylo, že většina informací o ecolabellingu byla dostupná na internetových portálech,
domnívám se ale, že běžný spotřebitel nebude trávit čas pročítáním obsáhlých zdrojů o to
spíše, jedná-li se o zdroje v cizích jazycích. Jelikož jsou ekologické značky používány po celém
světě, pročítala jsem nejen zdroje v evropských jazycích, ale také například zdroje z Asie.
Zabývala jsem se i tématem falešného označování produktů neboli greenwashingem,
který je bohužel častějším případem, než jsem se původně domnívala. Již v roce 2010 uvedla
společnost TerraChoice ve své zprávě, že 95 % spotřebních produktů, které jsou označeny jako
šetrnější k životnímu prostředí, vykazují určitou formu greenwashingu. Důvodem mohou být
například vysoké nároky na firmy a nesnadné dohledávání informací druhou stranou neboli
spotřebitelem. Pouze malé množství výrobců je schopno přehledně zpracovat informace
o dopadu jejich výrobku na planetu a snadno zpřístupnit tyto informace spotřebiteli.
Důraz jsem kladla i na environmentální značení druhého typu, které zahrnuje témata
o recyklaci obalů a produktů. O těchto tématech jsem se domnívala, že jsou všem bez výjimky
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známá. Opak byl ovšem pravdou. I já sama, přesto, že jsem si myslela, že toto téma je mi
vlastní, jsem zjistila spoustu nových poznatků. Měla jsem možnost se o ekologii bavit s žáky
základní školy (6.-9. stupeň) a zjistila, že velké množství těchto dětí a jejich rodiny recyklují,
bohužel ale nemají od rodičů, potažmo učitelů, nové, aktuální informace. Příkladem je
vhazování ruliček od toaletního papíru a plat od vajec do kontejneru na papír i přes jeho
předešlou recyklaci. Toto je možné díky novým recyklačním technologiím od března roku
2020. Na aktuality upozorňuje společnost EKO-KOM v rámci propagace s názvem „Má to
smysl, třídím odpad.“
Dalším z problémů, na které jsem v souvislosti s ekoznačením narazila, je odlišování
ekologického značení obalu a samotného výrobku uvnitř. Již v roce 2008 upozornil Ekolist.cz
na zaměňování ekoznaček EŠV (Ekologicky šetrný výrobek), který se vztahuje pouze k obalu,
s biopotravinu. Milan Berka z organizace Kontrola ekologického zemědělství, zastával názor,
že je v České republice úroveň osvěty v oblasti bioznaček nízká [10]. Každý spotřebitel by měl
rozdíl v ekoznačení znát, bohužel informovanost v této oblasti není, podle mého názoru, do
této doby dostatečná.
Možným řešením problému se zaměňováním ekoznaček obalu a výrobku, by mohlo být,
po vzoru Maďarska, zavedení značení ekologicky šetrného obalu [10]. Přínosem by bylo
srozumitelnější oddělení těchto označení. Negativní stránkou je však vznik dalšího značení,
k již existujícímu množství. Otázkou zůstává, zda by zavedením další ekoznačky nevzniklo více
nesrovnalostí.
Problematika ekoznačení je velice zajímavá a měla by být v povědomí každého
spotřebitele a domnívám se, že nejlépe již od základní školy. Bohužel existuje minimum zdrojů
shrnujících přehledně tato témata, proto jsem se zabývala vytvořením právě takového zdroje
informací. To může být důvodem, proč tato témata nejsou součástí vzdělávání na školách.
Například na stránkách Metodického portálu RVP.CZ jsem nalezla pouze jediný odborný článek
na toto téma a ten se týkal zařazení environmentálních prvků do výtvarné výchovy.
Ecolabelling je téma, které je důležité a aktuální, o čemž mě přesvědčil i didaktický
seminář „Učitelé sobě“ a rozhovory s učiteli biologie ze základních i středních škol, na jejichž
základě jsem zjistila, že se o tato témata učitelé zajímají a mají zájem o pracovní listy.
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6. Závěr
Cílem této práce bylo shromáždit informace o ecolabellingových značkách, jejich
využívání, rozdělení, značení, certifikačním systému a jejich důležitosti pro společnost.
Důležitým tématem byl i spravedlivý obchod, jeho certifikace a také začlenění do výuky na
školách.
Vytvořila jsem přehledný soubor informací o více než třiceti ecolabellingových značkách,
které jsou nejvíce používány v České republice a Evropě, včetně jejich definice, klasifikaci
získání a využívání. Součástí práce je přehledná tabulka s 89 značkami rozšířenými po světě.
Dále jsem vypracovala 4 pracovních listy s návodem i řešením na témata týkající se
ekoznaček a jejich vyhledávání a rozlišování. Tyto pracovní listy mohou být použity ve výuce
žáků základních a středních škol a mohou vést žáky v rámci Environmentální výchovy
a Výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech k šetrnosti k životnímu prostředí.
Pro školy jsem také vypracovala nápadník s více než sto typy, které by mohla škola využít ve
snaze stát se více šetrnou k životnímu prostředí.
Výstupy své práce jsem prezentovala na metodickém didaktickém semináři „Učitelé sobě“
pro učitele biologie základních a středních škol, kde jsem se přesvědčila o aktuálnosti tohoto
tématu a o zájmu učitelů použít mnou vypracované pracovní listy ve výuce na školách a dále
tak šířit povědomí o ekoznačení a šetrnosti k životnímu prostředí.

101

7. Seznam literatury
1. Environmentální značení [online]. 2008–2010 Ministerstvo životního prostředí ČR.
Dostupné na WWW: http://www.mzp.cz/cz/environmentalni_znaceni
2. Národní program environmentálního značení (NPEZ) – aktualizace 2017. Ministerstvo
životního

prostředí [online].

[cit.

2020-10-31].

Dostupné

z:

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/environmentalni_znaceni/$FILE/OFDNNPEZ_v2017-20180410.pdf
3. Pravidla Ministerstva životního prostředí o realizaci Národního programu označování
ekologicky šetrných výrobků a služeb [online]. Cenia. Dostupné na WWW:
https://ekoznacka.cz/sites/default/files/public-pagescontent/Pravidla_M%C5%BDP_o_realizaci_NP_E%C5%A0V.pdf
4. DVORSKÝ, Jan a Jiří URBAN. Základy ekologického zemědělství: podle nařízení Rady (ES)
č. 834/2007 a nařízení Komise (ES) č. 889/2008 s příklady. 2., aktualizované vydání.
Brno: ÚKZÚZ, 2014. ISBN 978-80-7401-098-9.
5. URBAN, Jiří a Bořivoj ŠARAPATKA. Ekologické zemědělství: učebnice pro školy i praxi.
Praha: MŽP, 2003. ISBN 80-7212-274-6.
6. Jak ekoznačení funguje [online]. [cit. 2020-10-16].

Cenia. Dostupné na WWW:

http://www.cenia.cz/__C12571B20041E945.nsf/$pid/MZPMSFHNSY0V
7. Právní předpisy pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin. Praha: Ministerstvo
zemědělství, 2012. ISBN 978-80-7434-059-8.
8. Statistická

šetření

ekologického

zemědělství:

Základní

statistické

údaje

(2017). EARGI [online]. Praha: Ústav zemědělské ekonomiky a informací, 2018, září
2018

[cit.

2020-10-11].

Dostupné

z:

http://eagri.cz/public/web/file/611801/Statistika_ekologickeho_zemedelstvi_2017.pd
f
9. HRABALOVÁ, Andrea. Rozsah ekologického zemědělství v České republice [online]. 2020,
9.4.2020 [cit. 2021-5-14]. Dostupné z: https://www.uroda.cz/rozsah-ekologickehozemedelstvi-v-ceske-republice/
10. ONDŘEJ, Martin Mach a Zdeňka KOVÁŘÍKOVÁ. Může ekoznačka Ekologicky šetrný
výrobek mást spotřebitele? Ekolist.cz: zelená domácnost. Praha, 2008, 2008(1). ISSN

102

1802-9019.

Dostupné

také

z:

https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-

anavody/muze-ekoznacka-ekologicky-setrny-vyrobek-mast-spotrebitele
11. Jak používat nové evropské logo pro biopotraviny. Bio-info.cz [online]. [cit. 2021-5-14].
Dostupné

z:

http://www.bio-info.cz/zpravy/jak-pouzivat-nove-evropske-logo-pro-

biopotraviny
12. Značení biopotravin: Bio. Praha: PRO-BIO LIGA, [2010], 1 složený l. (6 s.).
13. European Commission: Ecolabel. Ec.europa [online]. [cit. 2020-10-10]. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
14. Ekoznačka EU - Květina. Euroskop [online]. Vláda České republiky [cit. 2020-10-31].
Dostupné z: https://www.euroskop.cz/599/sekce/ekoznacka-eu---kvetina/
15. Ekoznačka

EU. Cenia [online].

[cit.

2020-10-31].

Dostupné

z:

https://ekoznacka.cz/ekoznaceni/ekoznacka-eu
16. Co to je certifikace FSC?: Tiskoviny s FSC. Nejčastější dotazy. HRG Home [online].
Litomyšl:

H.R.G.

spol.

s

r.o.

[cit.

2021-6-26].

Dostupné

z:

https://www.hrg.cz/co_to_je_certifikace_fsc
17. CERTIFIKÁT

FSC®. Bureauveritas [online].

[cit.

2020-10-31].

Dostupné

z:

https://www.bureauveritas.cz/certifikat-fscr
18. Seznam FSC výrobků. FSC Česká republika [online]. [cit. 2020-10-31]. Dostupné z:
http://www.czechfsc.cz/poradensky-servis-fsc-cr/informace-pro-verejnost/seznamfsc-vyrobku.html
19. Principy FSC certifikace. FSC Česká republika [online]. [cit. 2020-10-31]. Dostupné z:
http://www.czechfsc.cz/fsc-certifikace/principy-fsc-certifikace.html
20. FSC. Pražská příroda [online]. Hlavní město Praha, 2013 [cit. 2020-10-31]. Dostupné z:
http://www.praha-priroda.cz/lesy/fsc/
21. Norma PEFC a FSC – certifikace lesů a výrobků ze dřeva. Sigma point [online]. [cit. 202010-31]. Dostupné z: https://sigmapoint.cz/norma-pefc-a-fsc/
22. Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2019 [online]. Praha,
Ministerstvo

zemědělství,

16.9.2020

[cit.

16

10.

2020].

Dostupné

z http://eagri.cz/public/web/file/658587/Zprava_o_stavu_lesa_2019.pdf
23. Srovnání certifikačních systémů. FSC Česká republika [online]. [cit. 2020-10-31].
Dostupné z: http://www.czechfsc.cz/fsc-certifikace/srovnani-certifikacnich-systemu-/
24. Co je PEFC. PEFC [online]. [cit. 2020-10-31]. Dostupné z: http://www.pefc.cz/pefc/
103

25. Certifikace trvale udržitelného lesního hospodaření. PEFC [online]. [cit. 2020-10-31].
Dostupné z: http://www.pefc.cz/lesy/
26. Manuál pro užívání loga PEFC. PEFC [online]. [cit. 2020-10-31]. Dostupné z:
http://www.pefc.cz/wp-content/uploads/LogoPEFC/Manu%C3%A1l%20pro%20spr%C3%A1vn%C3%A9%20pou%C5%BE%C3%ADv%C3
%A1n%C3%AD%20loga%20PEFC.pdf
27. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES: o obalech a obalových
odpadech. EKOKOM [online].

[cit.

2020-10-31].

Dostupné

z:

https://www.ekokom.cz/uploads/attachments/Klienti/Zakony_a_smernice/Sm%C4%9Br
nice%2094_62%20o%20obalech%20a%20obalov%C3%BDch%20odpadech%20v%20kons
olidovan%C3%A9m%20zn%C4%9Bn%C3%AD.pdf
28. Slovník. Samosebou.cz [online].

[cit.

2021-5-24].

Dostupné

z:

https://www.samosebou.cz/slovnik/
29. Značení

obalů. EKO-KOM [online].

[cit.

2020-10-31].

Dostupné

z:

https://www.ekokom.cz/uploads/attachments/Klienti/znaceni_obalu_14-01a.pdf
30. Zelený bod a značka EKO-KOM. EKOKOM [online]. [cit. 2020-10-31]. Dostupné z:
https://www.ekokom.cz/cz/klienti/uzitecne-informace-pro-klienty/zeleny-bod
31. Zelený bod. ENVI-PAK [online]. [cit. 2020-10-31]. Dostupné z: https://envipak.sk/ospolocnosti/zeleny-bod
32. CO JE TO RECYKLACE? Třídění odpadu. cz [online]. [cit. 2020-10-31]. Dostupné z:
https://www.trideniodpadu.cz/recyklace
33. Výroční shrnutí 2019. EKO-KOM [online]. EKO -KOM [cit. 2020-10-31]. Dostupné z:
https://www.ekokom.cz/uploads/attachments/Obecne/Ekokom_vyrocni_shrnuti_2019_
web.pdf
34. Obvyklé otázky: k předpisům o obalech. EKO-KOM [online]. EKO -KOM [cit. 2020-10-31].
Dostupné

z:

https://www.ekokom.cz/uploads/attachments/Klienti/Obvykle_otazky_k_predpisum_o
_obalech_v_6-4.pdf
35. KAM VYHODIT KOMBINOVANÉ OBALY? Samosebou.cz [online]. 2019, 31.07.2019 [cit.
2021-6-17].

Dostupné

z:

https://www.samosebou.cz/2019/07/31/kam-vyhodit-

kombinovane-obaly/

104

36. ČSN ISO 14021 Environmentální značky a prohlášení – Vlastní environmentální tvrzení (typ
II environmentálního značení)
37. Přeškrtnutá

popelnice. Help-Man.cz [online].

[cit.

2020-11-02].

Dostupné

z:

https://www.help-man.cz/oznaceni/preskrtnuta-popelnice/
38. Značení výrobků. Ekolamp s.r.o. [online]. 2014 [cit. 2020-11-02]. Dostupné z:
https://www.ekolamp.cz/cz/vyrobci-a-dovozci/povinnosti-ze-zakona/znaceni-vyrobku
39. Červené

kontejnery. ASEKOL

a.s. [online].

[cit.

2020-11-02].

Dostupné

z:

https://www.asekol.cz/cervene-kontejnery/
40. URBAN, Jiří a Bořivoj ŠARAPATKA. Ekologické zemědělství: učebnice pro školy i praxi.
Praha: MŽP, 2003. ISBN 80-7212-274-6.
41. LANDES,

Andreas.

The

France. Ecosistant [online].

Triman
2021,

Logo:

Obligations

14.1.2021

[cit.

for

e-commerce

2021-6-17].

in

Dostupné

z:

https://www.ecosistant.eu/en/triman-logo/
42. PATOČKOVÁ, Martina a Veronika NĚMCOVÁ. Jak poznám greenwashing. Ekonews.cz:
Byznys a udržitelnost [online]. Ekonews For Future Media [cit. 2021-6-25]. Dostupné z:
https://www.ekonews.cz/co-je-greenwashing/
43. Greenwashing: The Seven Sins of Greenwashing. CFI™: Corporate Finance Institute
® [online].

CFI

Education

[cit.

2021-6-25].

Dostupné

z:

https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/other/greenwashing/
44. HEJKRLÍK, Jiří. Fair trade: spravedlivý obchod v České republice. Česko: Asociace pro
Fairtrade, 2004, 16 s.
45. Fairtradové komodity. Fairtrade Česko a Slovensko [online]. Praha [cit. 2021-6-24].
Dostupné z: https://fairtrade.cz/fairtradove-komodity/
46. Leták, co je FT: PSANÍ FAIRTRADE A FAIR TRADE [online]. Praha 2 [cit. 2021-6-20].
Dostupné

z:

https://fairtrade-cesko.cz/wp-

content/uploads/2019/01/letak_co_je_FT.pdf
47. O

Fair

Trade. Fairobchod.cz [online].

[cit.

2020-11-02].

Dostupné

z:

https://www.fairobchod.cz/o-fair-trade/
48. History of Fair Trade: 60 years of Fair Trade: A brief history of the Fair Trade
movement. World Fair Trade Organization [online]. [cit. 2020-11-02]. Dostupné z:
https://wfto.com/about-us/history-wfto/history-fair-trade

105

49. The world fair trade organization: History. Oxfam International [online]. Nairobi [cit.
2021-6-27].

Dostupné

z:

https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621104/cs-worldfair-trade-organization-201120-en.pdf?sequence=1&isAllowed=y
50. The history of UNCTAD 1964-1984. In: . New York: UNITED NATIONS PUBLICATION, 1985.
ISBN

92-1-112189-2.

Dostupné

také

z:

https://unctad.org/system/files/official-

document/osg286_en.pdf
51. Annual report 2019. World Fair Trade Organization [online]. 2020 [cit. 2020-11-02].
Dostupné

z:

https://wfto.com/sites/default/files/WFTO%20Annual%20Report%202019.pdf
52. Výroční zpráva 2008. Asociace pro Fair Trade [online]. Praha: Asociace pro Fair Trade,
2020

[cit.

2020-11-02].

Dostupné

z:

https://fairtrade-cesko.cz/wp-

content/uploads/2019/02/VZ_2008.pdf
53. European Fair Trade Association. European Fair Trade Association [online]. 2015 [cit.
2020-11-02].

Dostupné

z:

http://www.european-fair-trade-

association.org/efta/index.php
54. RANSOM, David. Fair trade. V Brně: Doplněk, 2011, 135 s. Společensko-ekologická
edice. ISBN 978-80-7239-258-2.
55. Our guaranteen system: 10 PRINCIPLES OF FAIR TRADE. World Fair Trade
Organization [online]. 2017 [cit. 2020-11-02]. Dostupné z: https://wfto.com/what-wedo#our-guarantee-system
56. Fairtrade certifikace a kontrola [online]. Praha [cit. 2021-6-20]. Dostupné z:
https://fairtrade.cz/fairtrade/fairtrade-certifikace-a-kontrola/
57. Standardy

Fairtrade [online].

Praha

[cit.

2021-6-20].

Dostupné

z:

https://fairtrade.cz/fairtrade/standardy-fairtrade/
58. Známka FAIRTRADE. Fairtrade Česko a Slovensko [online]. Praha [cit. 2021-6-24].
Dostupné z: https://fairtrade.cz/fairtrade/fairtrade-znamka-nove-schema/
59. Minimální výkupní cena a fairtradový příplatek. Fairtrade Česko a Slovensko [online].
Praha [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: https://fairtrade.cz/news/minimalni-vykupni-cena-afairtradovy-priplatek/
60. Fair for Life programme: Certification standard for Fair Trade and responsible supplychains. Fair for Life [online]. L'Isle Jourdain: ECOCERT [cit. 2021-6-25]. Dostupné z:
106

https://www.fairforlife.org/pmws/indexDOM.php?client_id=fairforlife&page_id=ffl&l
ang_iso639=en
61. Our Role in the Fair Trade Movement. Fair Trade CERTIFIED [online]. Oakland: FAIR
TRADE

USA,

2020

[cit.

2021-6-25].

Dostupné

z:

https://www.fairtradecertified.org/who-we-are/fair-trade-movement
62. 100 % fair: Wer ist die GEPA? GEPA - The Fair Trade Company [online]. Wuppertal:
Pressestelle GEPA - The Fair Trade Company [cit. 2021-6-25]. Dostupné z:
https://www.gepa.de/gepa/mission/wer-ist-die-gepa.html
63. OBCHŮDEK JEDNOHO SVĚTA: FAIR TRADE. Obchůdek jednoho světa [online]. 2010 [cit.
2020-11-02]. Dostupné z: https://www.jedensvet.org/
64. O nás. FAIRTRADE ČESKO A SLOVENSKO [online]. [cit. 2020-11-02]. Dostupné z:
https://fairtrade-cesko.cz/fairtrade/o-nas/
65. Fairtradová města. Fairtradová města [online]. NaZemi [cit. 2021-6-28]. Dostupné z:
https://www.fairtradovamesta.cz/ft_mesta
66. Fairtradové školy. Fairtradová města [online]. NaZemi [cit. 2021-6-28]. Dostupné z:
https://www.fairtradovamesta.cz/ft_skoly
67. O programu: Program Ekoškola je největší dlouhodobý environmentalní vzdělávací
program na světě. Ekoškola [online]. Praha: TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú. [cit. 20216-30]. Dostupné z: https://ekoskola.cz/cz/o-programu
68. 7 kroků: Metodika 7 kroků Ekoškoly je jednoduchá, ale promyšlená a ověřená cesta, jak
uskutečnit pozitivní změny ve škole a jejím okolí. Ekoškola [online]. Praha: TEREZA,
vzdělávací centrum, z. ú. [cit. 2021-6-30]. Dostupné z: https://ekoskola.cz/cz/7-kroku
69. Počty ekologických subjektů k 19.11.2021. Registr ekologických podnikatelů [online].
Praha,

2021,

19.11.2021

[cit.

2021-11-19].

Dostupné

https://eagri.cz/public/app/eagriapp/EKO/Prehled/StatistikaPocetEP.aspx

107

z:

Zdroje obrázků:
1. Obrázek

1

Vznik

značky

EU

–

Euro-leaf

(Eurolístek).

Dostupné

z:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farmingfisheries/farming/documents/organic-logo-user-manual_en.pdf
2. Obrázek

2

Euro

-

leaf

(Eurolístek).

Dostupné

z:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farmingfisheries/farming/documents/organic-logo-user-manual_en.pdf
3. Obrázek

3

Ekoznačka

Evropské

unie

–

The

Flower.

Dostupné

z:

https://ekoznacka.cz/ekoznaceni/ekoznacka-eu
4. Obrázek

4

Bio

zebra.

Dostupné

z:

https://www.bioneeds.cz/user/upload/Biozebra_barevna1.jpg
5. Obrázek

5

Ekologicky

šetrný

výrobek

Dostupné

z:

služba.

Dostupné

z:

https://ekoznacka.cz/ekoznaceni/ekoznacka-esv-a-ess
6. Obrázek

6

Ekologicky

šetrná

https://ekoznacka.cz/ekoznaceni/ekoznacka-esv-a-ess
7. Obrázek

7

FSC

100

%.

Dostupné

z:

https://fsc.org/sites/default/files/styles/carousel/public/201907/FSC_C000000_100_None_Portrait_WhiteOnGreen_r_a4cVk4.png?itok=BIe6J4io
8. Obrázek

8

FSC

RECYCLED.

Dostupné

z:

https://fsc.org/sites/default/files/styles/carousel/public/201907/FSC_C000000_RECYCLED_None_Portrait_WhiteOnGreen_r_drUN6G.png?itok=X4xQ6
4QW
9. Obrázek

9

FSC

MIX.

Dostupné

z:

https://fsc.org/sites/default/files/styles/carousel/public/201907/FSC_C000000_MIX_None_Portrait_WhiteOnGreen_r_YantGt.png?itok=N5xJ9VVR
10. Obrázek 10 Certifikát FSC (Forest Stewardship Council) - s kódem Hlavního města Praha.
Dostupné

z:

http://www.praha-priroda.cz/obrazek/55c0c4c68db8e/fscactual-

5e60ae370ca50_139x200.jpg
11. Obrázek

11

PEFC.

Dostupné

z:

http://www.pefc.cz/wp-content/uploads/Logo-

PEFC/Manu%C3%A1l%20pro%20spr%C3%A1vn%C3%A9%20pou%C5%BE%C3%ADv%C3%
A1n%C3%AD%20loga%20PEFC.pdf

108

12. Obrázek 12 ZELENÝ BOD. Dostupné z: https://www.ekokom.cz/cz/klienti/uzitecneinformace-pro-klienty/zeleny-bod
13. Obrázek 13 EKO-KOM. Dostupné z:

https://www.ekokom.cz/cz/klienti/uzitecne-

informace-pro-klienty/zeleny-bod
14. Obrázek 14 Identifikační číselný kód a grafická značka (plast). Dostupné z:
https://www.ekokom.cz/uploads/attachments/Klienti/znaceni_obalu_14-01a.pdf
15. Obrázek

15

Identifikační

písemný

kód

a

grafická

značka

Dostupné

z:

https://www.ekokom.cz/uploads/attachments/Klienti/znaceni_obalu_14-01a.pdf
16. Obrázek 16 Identifikční písemenný a identifikční číselný kód a grafická značka (plast).
Dostupné z: https://www.ekokom.cz/uploads/attachments/Klienti/znaceni_obalu_1401a.pdf
17. Obrázek

17

Möbiova

smyčka.

Dostupné

z:

https://cs.deborahnormansopranos.com/zakon/111600-petlya-mebiusa-na-upakovkechto-eto.html
18. Obrázek 18 Přeškrtnutá popelnice – označení elektrozařízení pro účely zpětného odběru
elektrozařízení

a

odděleného

sběru

elektroodpadů.

Dostupné

z:

https://www.zakonyprolidi.cz/disk/cs/file/2005/2005c123z0352p006o002.png
19. Obrázek 19 Označení elektrozařízení uvedených na trh po 13. srpnu 2005. Dostupné z:
https://www.zakonyprolidi.cz/disk/cs/file/2005/2005c123z0352p006o001.png
20. Obrázek

20

Neznečišťuj

životní

prostředí!

Dostupné

z:

https://www.priroda.cz/nahledy/r/recyklace-kos-foto-740x738.jpg
21. Obrázek 21 Triman. Dostupné z: https://www.ecosurety.com/media/382432/trimanlogo.jpg?width=80&height=75
22. Obrázek 22 EPD (environmental product declaration). Dostupné z: http://www.n-is.cz/userfiles/Zach_vseobecne_pozadavky_Ekologie/EKOLABEL/EPD_1.jpg
23. Obrázek 23 World Fair Trade Organization (WFTO). Dostupné z: https://i1.wp.com/wftoeurope.org/wp-content/uploads/2017/03/Press-Release-logo3.jpg?zoom=1.25&resize=188%2C188&ssl=1
24. Obrázek

24

Základní

principy

FairTrade

podle

WFTO.

Dostupné

z:

https://img.fairmade.cz/images/FT%20obr%c3%a1zek.jpg
25. Obrázek

25

FAIRTRADE®.

Dostupné

content/uploads/2019/01/znamka_FAIRTRADE.png
109

z:

https://fairtrade-cesko.cz/wp-

26. Obrázek 26 FAIRTRADE® složený výrobek. Dostupné z: https://fairtrade-cesko.cz/wpcontent/uploads/2019/01/znamka_FAIRTRADE_slozeny.png
27. Obrázek 27 FAIRTRADE® speciální známka bavlna. Dostupné z: https://fairtrade.cz/wpcontent/uploads/2021/03/znamka_FAIRTRADE_bavlna.png
28. Obrázek 28 FAIRTRADE® speciální známka zlato. Dostupné z: https://fairtrade.cz/wpcontent/uploads/2021/03/znamka_FAIRTRADE_zlato.png
29. Obrázek 29 FAIRTRADE® přísada ve výrobku (kakao, bavlna, růže). Dostupné z:
https://fairtrade.cz/fairtrade/fairtrade-znamka-nove-schema/
30. Obrázek 30 Starší značení – FAIRTRADE COTTON/COCOA PROGRAM®. Dostupné z:
https://fairtrade.cz/fairtrade/fairtrade-znamka-nove-schema/
31. Obrázek

31

Fair

for

Live.

Dostupné

z:

https://searchlogovector.com/wp-

content/uploads/2018/07/fair-for-life-fair-trade-logo-vector.png
32. Obrázek

32

Fair

Trade

CERTIFIED

™.

Dostupné

https://www.fairtradecertified.org/themes/fairtheme/source/images/ftc-full-sealrgb.svg
33. Obrázek 33 GEPA. Dostupné z: https://www.zumquadrat.com/kunden/gepa

Zdroje k tabulkám
Tabulka 2 Příklady značení obalových materiálů: ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 28. ledna
1997. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997D0129&from=CS

Tabulka 3 Rozdíl mezi značkami FAIRTRADE, viz zdroje obrázků 22,23,24,25,26 a literatura
66,67

110

z:

8. Přílohy
8.1 Najdi ekoznačku, obrázky obalových materiálů

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

8.2 Tabulka vybraných ecolabellingových značek
Biopotraviny,
Euro – leaf

produkty

(Eurolístek)

ekologického

Evropská unie

zemědělství
The Flower –

Ekoznačka

Květina

Evropské unie

Evropská unie

Suroviny pro
výrobu

OK BIOBASED

Belgie

produktů jsou
z obnovitelnýc
Biopotraviny,
h zdrojů
Bio zebra

produkty

Česká

ekologického

republika

zemědělství
Ekologicky šetrný

Výrobky

výrobek (EŠV)

Česká
republika

Ekologicky šetrná

Služby

služba (EŠS)

Česká
republika

Certifikované

FSC (Forest

lesy a výrobky

Stewardship

z nich: dřevo,

Council)

papír,…
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Globální

PEFC (Program

Certifikované

for the

lesy a výrobky

Endorsement of

z nich: dřevo,

Forest

papír, atd

Globální

CPK –
Certification
Certifikovaná
Schemes)

Přírodní

Česká

přírodní

kosmetika

republika

kosmetika
Kosmetika
CPK bio

z produktů

Česká

ekologického

republika

zemědělství
Agriculture
Přírodní

Biologique

Francie

kosmetika
Bioprodukty,
Hrvatskog eko

produkty

proizvod

ekologického

Chorvatsko

zemědělství
Přírodní
kosmetika v

Bio Eco Cosmesi

Itálie

recyklovatelný
ch obalech,
ICEA (Instituto

Institut pro
netestovaná

per la

naetickou
zvířatech

Certificazione

certifikaci

Itálie

Etice E
Nejstarší

Ambientale )
Modrý anděl

ekoznačka na

(Blauer Engel)

světě, výrobky
a služby
(1.typ)
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Německo

Léčiva,
BDIH

zdravotní

Globální, vznik

potřeby,

Německo

potravinové
Fairtrade
káva
doplňky,
GEPA

ahygienické
čokoláda,

Evropa (původ

ruční
výrobky,
potřeby

Německo)

rýže, šperky…
BIO nach EG-Öko-

Bioprodukty,

Verordnung

produkty

Německo

ekologického
zemědělství
Výrobky a

Milieukeur

Nizozemsko

služby
Bioprodukty,
produkty

EKO

Nizozemsko

ekologického
zemědělství
Obdoba EŠV –
Znak ekologiczny

Ekologicky

EKO

šetrný

Polsko

výrobek
(kosmetické
Umweltzeichen

Ekologické
výrobky,

Rakousko

výrobky
dřevěnéa
služby
hračky..)
Bioprodukty,
produkty

BIODAR

ekologického
zemědělství
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Slovinsko

Bioprodukty,
EKO

produkty

polnohospodárstvo

Slovensko

ekologického
zemědělství

Good

Ekologický

Environmental

provoz

Choice

elektráren

Švédsko

(1.typ)
Bioprodukty,
produkty

KRAV

Švédsko

ekologického
zemědělství
Certifikace
TCO Certified

udržitelnosti

Globální, vznik

IT produktů

Švédsko

(e. zn. 1.typu)
Bioprodukty,

ORGANIC SOIL

produkty

ASSOCIATION

Velké Británie

ekologického
zemědělství

Státy v Evropě, nepatřící do EU

Ekologické
produkty,

Green Crane

Ukrajina

šetrné
k životnímu

Severská labuť

Výrobky
prostředí

Vznik Dánsko,

šetrné
(1.typ)

užívá i Norsko,

k životnímu

Švédsko,

prostředí e.zn.

Finsko, Isalnd

1typu)
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Ekologické

ABNT (Associação

produkty a

Brasileira de

Brazílie

služby (typ 1)

Normas Técnicas)

Ekologické
ECOLOGO

produkty a

Severní

služby (typ 1)

Amerika

Přírodní

NPA (Natural

kosmetika

Products

Spojené státy
americké

Association)
Bioprodukty
USDA OGRANIC

ekologického

Spojené státy

zemědělství

americké

CELP China (China

50 kategorií

Environmental

průmyslových

Labelling

a spotřebních

Program)

výrobků např:

CQC China –

Ekologické
průmysl,

China

produkty
(e.
obaly,
textil…)

Enviromentally

zn. 1.typu)

Čína

Čína

Friendly
CertificationChina
China Organic
Qualiny

Biopotraviny,

Food
Certification
Certification

ekologického

Centre

zemědělství

produkty

Čína

Ekologické
Hong Kong Green

produkty

Label Scheme

(E.Zn. 1.typu)
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Hong Kong

Ekologické
produkty

GreenPro

Indie

(E.Zn.1.typu)
Ekologické
Indonesian

produkty (e.

Ecolabel

zn. 1.typu)

Indonésie

Ekologické
Israeli Green

kvality

Label

produktu ve

Izrael

srovnání
sEkologické
ostatními
Eco Mark

produkty
v téže (e.

Program

zn.
1.typu)
kategorii

Japan

Ekologické
Korean Eco –

produkty (e.

Label Program

zn. 1.typu)

Korea

Ekologické

Green Choice

produkty (e.

Philippines

Filipíny

zn. 1.typu)
Ekologické

Singapore Green

produkty (e.

Labelling Scheme

Singapur

zn. 1.typu)
Ekologické
Green Label :

produkty (e.

Thailand

zn. 1.typu)
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Thajsko

Ekologické
Environmental

produkty (e.

Choice New

zn. 1.typu)

Nový Zéland

Zealand
Kosmetika a
CCF - Choose

potřeby pro

Cruelty Free

domácnost

Austrálie

netestované
Výrobky
a
na
zvířatech
Good

služby

Austrálie

Environmental
Choice Australia
Výrobky a
Australian

služby

Certified Organic

Beauty Without

Kosmetika

Cruelty South

netestovaná

Africa

na zvířatech

Austrálie

Jižní Afrika

Ekologické
Vitality Leaf

produkty (e.

Rusko

zn. 1.typu)
1%
z certifikované

1% for the Planet

Globální

ho výrobku
jde na
Uhlíkově
environmentá
neutrální
lní účely

CarbonNeutra

společnost
certifikace
bojuje proti
greenwashing
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u,

Globální

CCPB

Kosmetika

Globální

z ekologickéh

(italská

o zemědělství

certifikační
společnost)

Ekologická

CERTIFIED B

transparentnos

CORPORATION

t certifikované

Globální

společnosti

Climatecare

Kompenzace

Globální

uhlíkové stopy
Bio kosmetika

Cosmetique Bioi –

(typ 1)

Charte Cosmebio

Globální
(nejvíce
Francie)

Kosmetika
Cruelty free

netestovaná

Spojené státy

(PETA)

na zvířatech

americé

(1.typ)
Certifikační
orgán pro

ECO CONTROL

přírodní

Německý, ale
působí ve
světě

kosmetiku
Biokosmetika
Eco Garantie

(1.typ)

Belgie

Největší
ECOCERT

mezinárodní

Globální

certifikační

(vznik Francie)

společnost
výrobků
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z ekologickéh
o zemědělství

Certifikace
spravedlivého

FairTrade

Globální

obchodu.
Spravedlivý
Fair Wear

oděvní

Foundation

průmysl

Globální

Textil

GOTS (The Global

z organických

Ogranic Textile

vláken splňující i

Standard

Fair Trade

Globální

požadavky

Ekologické
produkty,

Green Seal

Globální

převážně
papír a
ICADA

Biokosmetika
drogerie (e.

(International

zn. 1.typu)

Evropa

Cosmetic and
Devide
Kosmetické

Association)

produkty

Leaping Bunny

Globální

netestované
na zvířatech
Přírodní
kosmetika

NATRUE

Globální

Bioprodukty
Naturland

z ekologickéh

Vznik v

o zemědělství,

Německu

zohledňuje i
Fairtrade
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Největší
PETA (The People

organizace

for the Ethical

bojující za

Treatment of

práva zvířat

RSCOAnimals)
(Kulatý stůl

Palmový olej

pro udržitelnou

Vznik v USA

Globální

výrobu
palmového oleje)
Vegetariánské
Suitable for

produkty

Vegetarians

UEBT (Unie pro

Etické

etický bio

kosmetické

obchod)

bio produkty

Globální

Globální

Veganské
produkty,

Vegan

Globální

organizace
Vegan Society
Ekologické
Rainforest

produkty

Alliance Certified

Globální

Udržitelně
vypěstovaná

UTZ Certified

Globální

káva, čaj,
kakao a
Ekologické
lískové
oříšky

Marine

mořské plody

Stewardship

a ryby

Counsil
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Globální

Společnost
World Fair Trade

pro

Organization

spravedlivý

Globální

obchod
Seznam

všech

aktuálně

455

ecolabellingových

http://www.ecolabelindex.com/ecolabels/
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značek

naleznete

na:

