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Ekoznačení 

• Ekoznačení (ecolabelling) je označování výrobků a služeb, 
které jsou v průběhu celého životního cyklu prokazatelně 
šetrnější nejen k životnímu prostředí, ale i ke zdraví 
spotřebitele. Jejich kvalita přitom zůstává na velmi vysoké 
úrovni. Takové výrobky nebo služby lze (např. v obchodě) 
poznat podle jednoduchého a snadno zapamatovatelného 
symbolu, tzv. ekoznačky 
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Ekologicky šetrný výrobek/služba 

Národní program označování ekologicky šetrných výrobků a  
služeb (1994) 

• řídí se ustanoveními technické normy 
Environmentální značky a prohlášení - Environmentální 
značení typu I. 

• produkty, které splňují environmentální požadavky – 
definovány v technické směrnici MŽP –  
v  vybraných produktových kategoriích  
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 https://ekoznacka-emas.cz/produkty 

 

 https://ekoznacka-emas.cz/kriteria 
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Počty držitelů EŠV/EŠS 
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Počty licencí EŠV/EŠS 

6 



Ekoznačka EU 

Mezinárodní program ekoznačení Evropské unie (1992) 

• Produkty na trhu celé EU + včetně Norska, Islandu a 
Lichtenštejnska. 

 produktových kategorií 

• 6 společných kategorií – lze udělit obě ekoznačky 
stejnému produktu.  

• Podmínka rovnocennosti – postupné sjednocování kritérií 
v obou programech. 
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Ekoznačka EU 

 http://ec.europa.eu/ecat/ 

 

 http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-
groups-and-criteria.html 
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Počty licencí/držitelů EU Ecolabel v ČR 
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Počet licencí EŠV/EŠS/EU v ČR dle kategorií 
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Prací prostředky; 4; 
6% 

Produkty z papíru; 
10; 15% 

Nábytek; 26; 39% 

Trubky a potrubní 
systémy; 10; 15% 

Textilní výrobky; 2; 
3% 

Maziva; 2; 3% 

Turistické 
ubytování; 8; 12% 

Ostatní; 5; 7% 
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• Papír a produkty z papíru 

• Produkty osobní hygieny 

• Čisticí prostředky 

• Průmyslová chemie 

• Stavba 

• Kancelář, byt a zahrada 

• Obuv a textil 

• Služby 

 
https://ekoznacka-emas.cz/sites/default/files/public-pages-
content/Uzivatelsky_manual_ESV_ESS_EU.pdf 
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Co kritéria hodnotí? 

Obecné cíle kritérií: 

  

• kvalita a původ vstupních surovin;  

• emise chemických látek a spotřeba energie při 
výrobě/provozu;  

• obsah nebezpečných látek ve výrobku;  

• Recyklovatelnost, obaly a nakládání s odpady.  
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Jak začít? 

1. Existuje produktová kategorie, do které spadá předmět 
Vaší zakázky? 

2. Jsou na trhu produkty s ekoznačkou (EŠV, EU, Blaue Engel, 
Nordic Ecolabel …), které byste mohli poptávat? 

3. Lze/má smysl použít všechna kritéria ekoznačky? 

4. Má smysl vyvíjet svá vlastní environmentální kritéria? 

5. Konzultace! 
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Jak se v kritériích vyznat 
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Jak se v kritériích vyznat 
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Jak se v kritériích vyznat 
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Jak se v kritériích vyznat 
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Na co si dát pozor? 

1. Z kritérií pro ekoznačku vybrat pouze ta kritéria, která představují 
konkrétní vlastnost produktu s jasně specifikovanou charakteristikou. 

2. Vybírat taková kritéria, která mají kvantifikovatelný základ – jsou 
měřitelná/jednoduše prokazatelná (vylučovací/limitní).  

3. Vybírat opravdu relevantní kritéria s vypovídací hodnotou ve vztahu k 
předmětu zakázky.  

4. Definovat kritérium co nejkonkrétněji s odkazem na jeho číslo, případně 
použitím citace (i ve způsobu jejich prokazování a dokládání). 

5. Pokud je kritérium založeno na dlouhodobém monitoringu – zejména 
jedná-li se o jednorázovou dodávku, kritérium neuplatňovat. 

6. Vyhodnotit vlastní schopnosti/znalosti potřebné k posouzení předložené 
dokumentace vzhledem k jejímu obsahu/technické povaze. 
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Příklady dobré praxe 
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Veškeré výrobky používané uchazečem 
při plnění předmětu veřejné zakázky 
budou splňovat kritéria ekologické 
šetrnosti definované buď směrnicemi 
MŽP, např. č. 07-2012 pro univerzální 
čisticí přípravky a č. 72-013 Prací 
prostředky používané v průmyslu a 
institucích či 3-2012 Prací prostředky 
apod.), nebo rovnocennými 
směrnicemi jiných národních systémů 
ekoznačení v Evropě pro tyto kategorie 
produktů. 
 



Příklady dobré praxe 
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Požadovány certifikáty: 

• FSC, PEFC 

• ECF, Chlorine free 

• Ecolabel EU 

 

http://sovz.cz/clanky-
publikace/ 
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Příklady dobré praxe 
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Příklad výběru kritérií pro tištěný papír 

1) Substrát (papír) 
a) Zadavatel přidělí účastníkovi 25 bodů, pokud: 
• Papír použitý k výrobě splňuje kritéria pro udělení licence novinovému 

papíru dle rozhodnutí EK 2012/448/EU. 
• Papír použitý k výrobě splňuje kritéria pro udělení licence  kopírovacímu 

a grafickému papíru dle rozhodnutí EK č. 2011/333/EU. 
 
b) Zadavatel přidělí účastníkovi 50 bodů, pokud:  
předloží certifikát Ekoznačky EU pro výrobek, který splňuje kritéria pro udělení 
licence pro tištěný papír dle rozhodnutí EK 2012/481/EU a je v základních 
parametrech shodný či ekvivalentní k předmětu plnění (viz čl. Specifikace 
předmětu zakázky). 
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Příklad výběru kritérií pro tištěný papír 

Počet licencí: 3 
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Příklad výběru kritérií pro tištěný papír 

Posuzování a ověřování:  

Žadatel předloží specifikace dotčených výrobků z tištěného 
papíru, včetně obchodních názvů, množství a hmotnosti/m2 

používaného papíru. Seznam musí rovněž obsahovat jména 
dodavatelů používaného papíru. Žadatel předloží kopii 
platného osvědčení o ekoznačce EU udělené používanému 
papíru. 
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Příklad výběru kritérií pro tištěný papír 

2 a)   Nakládání s odpady 

Zařízení, kde se výrobky z tištěného papíru vyrábějí, musí mít systém nakládání s 
odpady, včetně systému nakládání s rezidui z výroby výrobků z tištěného papíru, 
který odpovídá požadavkům příslušných místních a vnitrostátních regulačních 
orgánů. Musí být předložena dokumentace nebo popis týkající se tohoto systému 
obsahující informace alespoň o těchto procesech: 

i) nakládání s recyklovatelnými materiály, které tvoří součást odpadu, jejich sběr, 
třídění a využití těchto materiálů, 

ii) poskytnutí materiálů pro další využití, například pro spalování pro výrobu 
průmyslové páry, vytápění nebo pro zemědělské využití,  

iii) nakládání s nebezpečnými odpady, jejich sběr, třídění a likvidace odpovídající 
požadavkům příslušných místních a vnitrostátních regulačních orgánů. 
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Příklad výběru kritérií pro tištěný papír 

Posuzování a ověřování:  

Účastník předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria spolu s popisem 
přijatých postupů nakládání s odpady. Pokud likvidaci odpadů zajišťuje 
externí subdodavatel, musí prohlášení o splnění tohoto kritéria předložit i 
tento subdodavatel. 
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Příklad výběru kritérií pro tištěný papír 

2 b)   Odpadový papír 
Roční množství odpadového papíru vyprodukovaného při potisku 
příslušného výrobku z tištěného papíru nesmí překročit hodnoty 
stanovené v tabulce. Základem pro výpočet je roční množství odpadového 
papíru vyprodukovaného při potisku (včetně konečné úpravy) příslušného 
výrobku vyjádřené v tunách, vydělené ročním množstvím papíru 
zakoupeného a použitého pro výrobu uvedeného výrobku z tištěného 
papíru vyjádřeným v tunách. 

38 



Příklady užití environmentálních kritérií 
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Posuzování a ověřování (variantní rěšení):  

1) Účastník doloží výpočty za celou výrobu tj. roční produkci tiskárny 

dle použité technologie. 

2) Účastník doloží výpočty za ekvivalentní výrobek, který svými 
parametry odpovídá předmětu plnění (viz čl. Specifikace předmětu 
zakázky). 

3) Účastník dodrží smluvní závazek (definován v návrhu smlouvy), 
který účastníka zaváže, že uvedený výpočet doloží nejpozději po 
uplynutí 3 měsíců od začátku plnění veřejné zakázky. 

 

Příklad výběru kritérií pro tištěný papír 
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Příklad výběru kritérií pro tištěný papír 

Vyloučené nebo omezení podléhající látky a směsi  

b)   Látky uvedené v souladu s čl. 59 odst. 1 nařízení (ES) č. 
1907/2006 (REACH) 

Nesmí být udělena žádná výjimka ze zákazu stanoveného v čl. 
6 odst. 6 písm. a) nařízení (ES) č. 66/2010 týkající se látek 
identifikovaných jako látek vzbuzujících mimořádné obavy a 
zařazených do seznamu stanoveného podle článku 59 nařízení 
(ES) č. 1907/2006, přítomných ve směsích v koncentracích 
vyšších než 0,1 %. 
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Příklad výběru kritérií pro tištěný papír 

Posuzování a ověřování:  

Čestné prohlášení a seznam veškerého spotřebního materiálu 
používaného pro potisk, konečnou a povrchovou úpravu daných 
výrobků z tištěného papíru. V tomto seznamu se uvedou množství, 
funkce a dodavatelé veškerého spotřebního materiálu používaného 
při výrobním procesu spolu s bezpečnostním listem.  

Seznam látek identifikovaných jako látky vzbuzující mimořádné 
obavy a zařazených do seznamu látek pro případné zahrnutí podle 
článku 59 nařízení (ES) č. 1907/2006 je na této internetové adrese: 
https://echa.europa.eu/cs/candidate-list-table 

 

 

 

42 

https://echa.europa.eu/cs/candidate-list-table
https://echa.europa.eu/cs/candidate-list-table
https://echa.europa.eu/cs/candidate-list-table
https://echa.europa.eu/cs/candidate-list-table
https://echa.europa.eu/cs/candidate-list-table


43 



44 



Příklad výběru kritérií pro tištěný papír 

Biocidy 

Biocidy, buď jako součást formulace, nebo jako součást směsi 
obsažené ve formulaci, jež se používají k ochraně výrobku a 
jsou označeny větami H410 nebo H411 v souladu s nařízením 
(ES) č. 1272/2008, lze použít, pouze pokud se jejich 
bioakumulační potenciál vyznačuje hodnotou rozdělovacího 
koeficientu oktanol/voda log Pow < 3,0 nebo experimentálně 
zjištěným biokoncentračním faktorem (BCF) ≤ 100. 
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Příklad výběru kritérií pro tištěný papír 

Čisticí prostředky 
Čisticí prostředky používané v tisku a/nebo dílčích procesech, které 
obsahují aromatický uhlovodík, jsou povoleny pouze tehdy, pokud 
jsou v souladu s kritériem 2 písm. b) a pokud je splněna jedna z 
těchto podmínek: 

i) množství aromatických uhlovodíků v používaných čisticích 
prostředcích nepřesahuje 0,1 % (hmot.), 

ii) množství ročně použitých čisticích prostředků na bázi 
aromatických uhlovodíků nepřesahuje 5 % celkového množství 
čisticích prostředků použitého v jednom kalendářním roce. 
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Příklad výběru kritérií pro tištěný papír 

Alkylfenolethoxyláty – halogenovaná rozpouštědla – ftaláty 
Do tiskařských inkoustů, barev, tonerů, adheziv nebo čisticích prostředků 
nebo jiných čisticích chemikálií používaných při potisku výrobků z 
tištěného papíru se nesmějí přidávat tyto látky: 
i. alkylfenolethoxyláty a jejich deriváty, z nichž se při rozkladu mohou 

uvolňovat alkylfenoly,  
ii. halogenovaná rozpouštědla, která jsou v době podání žádosti 

zařazena do kategorií nebezpečnosti nebo rizikovosti uvedených v 
kritériu 2 písm. a), 

iii. ftaláty, které jsou v době podání žádosti označeny větami o rizikovosti 
H360F, H360D, H361f v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008. 
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Příklad výběru kritérií pro tištěný papír 

Tiskařské barvy, tonery, inkousty, laky, fólie a lamináty 

V tiskařských inkoustech, tonerech, lacích, fóliích a laminátech (ať 
už samostatně nebo jako součást jiného použitého přípravku) 
nesmějí být použity tyto těžké kovy nebo jejich sloučeniny: 
kadmium, měď (kromě ftalocyaninu měďnatého), olovo, nikl, 
šestimocný chrom, rtuť, arsen, rozpustné barium, selen, antimon. 
Kobalt lze použít pouze do výše 0,1 % (hmot.). 

Složky smějí obsahovat stopy uvedených kovů do výše 0,01 % 
(hmot.) pocházející z nečistot obsažených v surovinách. 
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Příklad výběru kritérií pro tištěný papír 

Posuzování a ověřování: 

Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria, kopie 
materiálových bezpečnostních listů, jakož i prohlášení od 
dodavatelů jednotlivých složek (tam, kde je to vyžadováno). 
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Příklad výběru kritérií pro tištěný papír 

Informace uvedené na výrobku (volitelně dle úsudku 
zadavatele) 

• Tento produkt je vytištěn na papíru s Ekoznačkou EU.  

• Tento produkt byl vyroben s použitím papíru s nízkým 
dopadem na životní prostředí. 

• Při výrobě a potisku papíru nebyly použity nebezpečné 
chemické látky, které škodí zdraví a životnímu prostředí. 

• Při výrobě a potisku papíru byly omezeny emise 
chemických látek do ovzduší a vody. 
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Dobré úmysly ≠ dobrý výsledek 
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Zadavatel požaduje, aby vybraný dodavatel při plnění veřejné zakázky postupoval 
v souladu s Definicí ekologického úklidu (která byla vypracována Sítí ekologických 
poraden ve spolupráci s Českou asociací úklidu a čištění (CAC) a která tvoří 
přílohu č. 6 ZD), používal vždy ekologicky šetrné postupy při úklidu a ekologicky 
šetrné a zdravotně nezávadné úklidové prostředky a související spotřební 
materiál, které splňují kritéria ekologické šetrnosti definovaná MŽP v požadavcích 
na propůjčení označení EŠV nebo rovnocenná pravidla jiných národních systémů 
ekoznačení v rámci EU, eventuálně kritéria stanovená pro obdržení Ekoznačky EU 
(tzv. EU květina) dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 ze 
dne 25. listopadu 2009 o ekoznačce EU a Rozhodnutí Evropské komise č. 
2011/383/EU ze dne 28. června 2011.  
Splnění těchto požadavků na kvalitu výrobků je přitom možné prokázat i jiným 
vhodným způsobem nežli příslušnou ekoznačkou.  
 
  



Dobré úmysly ≠ dobrý výsledek 
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Dodavatel předložil seznam výrobků bez dalších upřesnění.  
Jedná se o výrobky zn. Ecological.cz (zde jsme na webu našli jen certifikát 
vystavený samotným výrobcem 
http://www.vybaveniprouklid.cz/files/000certifikat.pdf, který navíc pokrývá 
pouze některé aspekty rozhodné pro udělení ekoznačky) a Winnis Multiuso. 
Obdrželi jsme rovněž bezpečnostní listy, ale nejsme způsobilí (odborně 
vybavení), abychom posoudili, zda údaje vyhovují kriteriím pro udělení 
ekoznačky, nebo ne.  
   
Mohli byste nám v tom pomoct? 
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Děkuji Vám za pozornost! 
www.ekoznacka.cz 

www.zelenenakupovani.cz 
 

pavel.ehrlich@cenia.cz 

267 125 216 

725 389 661 
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