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další značení na obalech produktů 

nakupující se může setkat s celou řadou značení 
produktů (míněno výrobků či služeb).

některým značením výrobce zaručuje etický způ-
sob realizace celého procesu životnosti výrobku, 
tedy od počátku výroby po jeho likvidaci. tím výrob-
ce takto značených produktů dává najevo svůj postoj 
vůči životnímu prostředí.

níže jsou uvedena některá z nich.

Ekoznačení 
Ekoznačení je označování výrobků a služeb, které jsou 

v průběhu celého životního cyklu, tedy při výrobě, během 
používání i při likvidaci, prokazatelně šetrnější nejen k život-
nímu prostředí, ale i ke zdraví spotřebitele. Jejich kvalita 
přitom zůstává vysoká. Takové výrobky nebo služby můžete 
poznat podle tzv. ekoznačky. 

V současné době používá ekoznačku Ekologicky šetrný 
výrobek/služba nebo Ekoznačku EU na jednom či více 
výrobcích přes 100 českých i zahraničních firem. Udělování 
ekoznačky Ekologicky šetrný výrobek/služba a Ekoznačky 
EU zprostředkovává v ČR CENIA, česká informační agen-
tura životního prostředí.

www.cenia.cz, www.ekoznacka.cz

Ekologicky šetrný výrobek splňující 
požadavky Evropské Unie nese značku tzv. 
květiny.

Mezinárodní certifikát FSc
Značka FSC se objevuje na výrobcích ze dřeva a papíru 

a znamená, že pocházejí z lesního hospodaření splňující-
ho přísná ekologická a sociální pravidla. 
Certifikát uděluje mezinárodní organiza-
ce Forest Stewardship Council. V roce 
2009 takto hospodařilo v ČR 5 lesních 
podniků na ploše nepřesahující dohro-
mady 2 % celkové rozlohy českých 
lesů.

  

Symbol tří šipek
Symbol tří šipek doplněn číslem a čas-

to i zkratkou informuje, z jakého materi-
álu je výrobek zhotoven a usnadňuje tak 
recyklaci. Čísly 20, 21, 22 a zkratkou 
PAP je označen papír; čísly 1, 2, 4, 5, 6 
a zkratkami PET, HDPE, LDPE, PP, PS 
je označen plast; 81, 84 nebo zkratka C/P jsou nápojové 
kartony; 70, 71, 72 a zkratka GL má sklo; zkratky BDP, 
PHA a PLA patří bioodpadu (např. větve, listí, tráva, slup-
ky, čajové sáčky, skořápky, kávová sedlina, zbytky ovoce a 
zeleniny a kompostovatelné plasty).     

 
zelený bod

Tato značka na obalu znamená, že za něj byl uhrazen 
finanční příspěvek organizaci zajišťující sběr, třídění a využi-
tí obalů. Zelený bod u nás vydává společnost Ekokom, kte-
rá zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru  
a využití odpadů z obalů prostřednictvím systémů tříděného 
sběru v obcích. Značka na obalu však neříká nic o tom, 
zda tento konkrétní obal bude recyklo-
ván (či zda je vůbec prakticky možné ho 
recyklovat). Systém vychází z obdob-
ných modelů, které jsou provozovány v 
evropských zemích, kde tyto systémy 
tvoří integrovanou součást nakládání s 
komunálním odpadem. 

česká značka shody
Je tvořena písmeny CCZ, které deklaruje, že produkt je 

vyroben v souladu s technickými požadavky obsaženými  
v nařízení vlády nebo s platnými technickými normami. Čes-
ká značka shody se k prohlášení o shodě obecně může 
ale nemusí přidat, pokud ovšem toto není přímo nařízeno 
v příslušném nařízení vlády. Je-li ovšem výrobek určen pro 
trhy Evropské unie, musí být vždy označen značkou CE 
a značení CCZ nesmí být souběžně se 
značkou CE uvedeno, jak je citováno v 
zákoně č. 22/1997Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně něk-
terých zákonů. www.ekoporadna.cz

Informační list je součástí ekologického výukového programu pro žáky základních škol „Etické spotřebitelství“; Společnost pro zvířata – ZO ČSOP.
2013, www.spolecnostprozvirata.cz, www.pomahame.spolecnostprozvirata.cz 
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odkazy: cenia.cz, ekoznacka.cz, ekoporadna.cz, papir.arnika.org, zelenenakupovani.cz, zeleneuradovani.cz, 
ecolabel.eu, veronica.cz/zeleneuradovani


