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DALŠÍ ZNAÈENÍ NA OBALECH PRODUKTÙ 

Nakupující se mùže setkat s celou øadou rùzného 
znaèení produktù (mínìno výrobkù èi služeb).

Nìkterým znaèením výrobce zaruèuje etický zpù-
sob realizace celého procesu životnosti výrobku, 
tedy od poèátku výroby po jeho likvidaci. Tím výrob-
ce takto znaèených produktù dává najevo svùj postoj 
vùèi životnímu prostøedí.

Níže jsou uvedena nìkterá z nich.

Ekoznaèení 
Ekoznaèení je oznaèování výrobkù a služeb, které jsou 

v prùbìhu celého životního cyklu, tedy pøi výrobì, bìhem 
používání i pøi likvidaci, prokazatelnì šetrnìjší nejen k život-
nímu prostøedí, ale i ke zdraví spotøebitele. Jejich kvalita 
pøitom zùstává vysoká. Takové výrobky nebo služby mùžete 
poznat podle tzv. ekoznaèky. 

V souèasné dobì používá ekoznaèku Ekologicky šetrný 
výrobek/služba nebo Ekoznaèku EU na jednom èi více 
výrobcích pøes 100 èeských i zahranièních firem. Udìlování 
ekoznaèky Ekologicky šetrný výrobek/služba a Ekoznaèky 
EU zprostøedkovává v ÈR CENIA, èeská informaèní agen-
tura životního prostøedí.

Ekologicky šetrný výrobek splòující 
požadavky Evropské Unie nese znaèku tzv. 
kvìtiny.

Mezinárodní certifikát FSC
Znaèka FSC se objevuje na výrobcích ze døeva a papíru 

a znamená, že pocházejí z lesního hospodaøení splòující-
ho pøísná ekologická a sociální pravidla. 
Certifikát udìluje mezinárodní organiza-
ce Forest Stewardship Council. V roce 
2009 takto hospodaøilo v ÈR 5 lesních 
podnikù na ploše nepøesahující dohro-
mady 2 % celkové rozlohy èeských 
lesù.

  

Symbol tøí šipek
Symbol tøí šipek doplnìn èíslem a èas-

to i zkratkou informuje, z jakého materi-
álu je výrobek zhotoven a usnadòuje tak 
recyklaci. Èísly 20, 21, 22 a zkratkou 
PAP je oznaèen papír; èísly 1, 2, 4, 5, 6 
a zkratkami PET, HDPE, LDPE, PP, PS 
je oznaèen plast; 81, 84 nebo zkratka C/P jsou nápojové 
kartony; 70, 71, 72 a zkratka GL má sklo; zkratky BDP, 
PHA a PLA patøí bioodpadu (napø. vìtve, listí, tráva, slup-
ky, èajové sáèky, skoøápky, kávová sedlina, zbytky ovoce a 
zeleniny a kompostovatelné plasty).     

 
Zelený bod

Tato znaèka na obalu znamená, že za nìj byl uhrazen 
finanèní pøíspìvek organizaci zajišśující sbìr, tøídìní a využi-
tí obalù. Zelený bod u nás vydává spoleènost Ekokom, kte-
rá zajišśuje sdružené plnìní povinností zpìtného odbìru 
a využití odpadù z obalù prostøednictvím systémù tøídìného 
sbìru v obcích. Znaèka na obalu však neøíká nic o tom, 
zda tento konkrétní obal bude recyklo-
ván (èi zda je vùbec prakticky možné ho 
recyklovat). Systém vychází z obdob-
ných modelù, které jsou provozovány v 
evropských zemích, kde tyto systémy 
tvoøí integrovanou souèást nakládání s 
komunálním odpadem. 

Èeská znaèka shody
Je tvoøena písmeny CCZ, které deklaruje, že produkt je 

vyroben v souladu s technickými požadavky obsaženými 
v naøízení vlády nebo s platnými technickými normami. Èes-
ká znaèka shody se k prohlášení o shodì obecnì mùže 
ale nemusí pøidat, pokud ovšem toto není pøímo naøízeno 
v pøíslušném naøízení vlády. Je-li ovšem výrobek urèen pro 
trhy Evropské unie, musí být vždy oznaèen znaèkou CE 
a znaèení CCZ nesmí být soubìžnì se 
znaèkou CE uvedeno, jak je citováno v 
zákonì è. 22/1997Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o zmìnì nìk-
terých zákonù. www.ekoporadna.cz
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