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EKOZNAČENÍ

Ekoznačka Ekologicky šetrný výrobek/služba a Ekoznačka EU (dále jen „Ekoznačka“) jsou oficiálně státem
garantované značky pro certifikaci produktů, které svou kvalitou splňují přísné nároky na ochranu
životního prostředí a zdraví spotřebitelů (ověřené nezávislým laboratorním testováním), při zachování
svých užitných vlastností.
Ekoznačení je dobrovolná certifikace produktů 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. Nejedná se o potraviny, jde zejména o drogistické zboží, papírenské
produkty, nábytek, barvy apod. Jako ekologicky šetrnou službu je možné certifikovat turistické ubytování
a nově také úklidové služby. Ekoznačka se vždy vztahuje ke konkrétnímu výrobku či službě, nelze ji použít
na propagaci celého portfolia (v případě, že není certifikován každý výrobek v portfoliu) nebo firmy.
Existují dva oficiální programy ekoznačení, garantované Ministerstvem životního prostředí:
Ekoznačka EU – neboli EU Ecolabel, je programem Evropské unie, proto je možné se
s touto ekoznačkou setkat v celé EU. Aktuálně je certifikováno přes 77 000 produktů
ze všech zemí EU.

Ekoznačka Ekologicky šetrný výrobek/služba – je národním
programem, a ve velké většině se shoduje s pravidly EU
Ecolabel. Je známá v tuzemsku a oproti Ekoznačce EU nemá její
držitel povinnost platit roční poplatky.

Jak certifikujeme – CENIA jako kompetentní certifikační orgán
K označení výrobku nebo služby Ekoznačkou je nutné splnit předem daná kritéria, přičemž splnění je
ověřeno nezávislou stranou. Ověřování a všechny další kroky certifikace provádí CENIA.
Proces udělení Ekoznačky začíná u žadatele podáním žádosti a doložením podkladů, které prokazují splnění
jednotlivých kritérií. Vzhledem k tomu, že jednotlivé výrobní postupy se v závislosti na parametrech daných
výrobků mohou lišit, je každý proces dokladování značně individuální. Proto je více než vhodné konzultovat
přípravu podkladů s pracovníky CENIA již v této fázi procesu certifikace. Po obdržení kompletní žádosti
včetně příslušné dokumentace posoudí CENIA jejich správnost a úplnost. CENIA s žadatelem po celou dobu
průběhu certifikace intenzivně komunikuje a v případě potřeby si vyžádá doplňující informace a doklady.
Vyřízení žádosti trvá zhruba jeden měsíc. Vše závisí na tom, jak důsledně je žádost připravena.
Po kontrole žádosti a dokladů proběhne inspekční kontrola ve výrobně žadatele, či v místě nabízené služby.
Pracovníkům CENIA je představen proces výroby či služby, mohou si vyžádat originály některých dokladů,
kontrolují shodu předložených dokladů se situací na místě a použití odpovídajících surovin apod.
Splňuje-li výrobek či služba daná kritéria, dojde následně k podpisu smlouvy. Od tohoto okamžiku má
žadatel – nyní již držitel Ekoznačky – oprávnění k použití loga Ekoznačky k propagaci svého výrobku či
služby.

47

Kampaň na podporu ekoznačení v ČR
Na základě konzultací s garantem programu ekoznačení, Ministerstvem životního prostředí, byly v roce
2019 alokovány finanční prostředky pro podpůrnou informační kampaň ekoznaček EŠV a EŠS, která
přispěje k podpoře spotřeby environmentálně šetrnějších výrobků a také k dalšímu rozvoji obou programů.
Kampaň povede CENIA a uskuteční se v průběhu roku 2020. Cílem kampaně je informovat veřejnost
o programech ekoznačení a o benefitech environmentálně šetrných výrobků a služeb, což spotřebitelům
umožní lépe se orientovat v nabízeném zboží. Kampaň bude zároveň namířena k výrobcům, aby více zvážili
environmentální stránku svého produktu s možností nechat jej certifikovat.

Nejvíce změn? V produktové skupině nábytek.
Skupina produktů nábytek prošla v roce 2019 velkou turbulencí. K lepšímu zohlednění sortimentu
nábytkových výrobků na trhu, stavu techniky u těchto výrobků a k zohlednění inovací za poslední roky, byla
vydána nová revidovaná kritéria. Jejich cílem je zvýšit použití materiálů, které se vyrábějí udržitelnějším
způsobem (měřeno přístupem založeným na analýze životního cyklu), omezit používání nebezpečných
sloučenin, snížit množství nebezpečných reziduí, omezit výrobu nábytku, který přispívá ke znečištění
vnitřního ovzduší, a podpořit dlouhodobou životnost a vysokou kvalitu výrobku, který lze snadno
rozebrat a opravit. Všichni držitelé licence tak museli projít náročnou recertifikací. Přesto, že se jedná
o nejpočetnější skupinu výrobků, podařilo se v roce 2019 recertifikovat více než polovinu – 16 držitelů
licencí.

Inspekční kontroly v místech
výroby

