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V září 2020 jsme předsta-
vili uživatelům novou po-
dobu webového rozhraní 
Informačního systému 
statistiky a reportingu 
(ISSaR) a spustili jsme jeho 
zkušební provoz. Na konci 
roku 2020 jsme odstranili 
nedostatky identifikované 
během zkušebního provozu 
a webové rozhraní jsme na 
základě nabytých zkuše-
ností optimalizovali.

Do roku 2021 tak vstoupil 
ISSaR v nové redesignova-
né verzi, která lépe reflek-
tuje uživatelské požadavky 
a odpovídá novému vizuál-
nímu stylu CENIA. Přede-
vším však došlo k podstat-
nému rozšíření obsahu 

a ISSaR tak nově nabízí 
celou řadu nových témat, 
např. indikátory Státní po-
litiky životního prostředí 
ČR, které nabízejí průřez 
jednotlivými aspekty envi-
ronmentální problematiky, 
nebo téměř kompletní sadu 
Indikátorů zranitelnosti ČR 
vůči změně klimatu, které 
zájemcům umožní zjistit, 
jaká jsou rizika, dopady 
i možnosti adaptace České 
republiky na změnu klima-
tu.

Více podrobností a vyjád-
ření Miroslava Havránka, 
ředitele CENIA, najdete 
v tiskové zprávě.

Jsme členem výzkumného 
konsorcia, jehož projekt 
Centrum socio-ekonomic-
kého výzkumu dopadů 
environmentálních poli-
tik (Center for Socio-Eco-
nomic Research on Envi-
ronmental Policy Impact 
Assessment, SEEPIA) byl 

podpořen z programu Pro-
středí pro život Technolo-
gické agentury České re-
publiky (TA ČR).

Záměrem projektu je vy-
tvoření interdisciplinár-
ního výzkumného centra, 
které zajistí dlouhodobou 
odbornou kapacitu pro 

Nový vizuál webu ekoznačení

socioekonomický výzkum 
v oblasti životního prostře-
dí. Kontextovým politickým 
rámcem projektu je Zelená 
dohoda pro Evropu, kterou 
Evropská komise předloži-
la na konci roku 2019 jako 
strategickou vizi přechodu 
na uhlíkově neutrální, udr-
žitelnější a ekologičtější 
hospodářství za současné-
ho posílení hodnoty ochra-
ny a obnovy přírodních 
ekosystémů, udržitelného 
využívání zdrojů a zlepšení 
zdraví lidí.

Centrum rozvine metody 
hodnocení dopadů poli-
tik, foresightu a výzkumu 
postojů a chování a vybra-

ným orgánům státní správy 
bude poskytovat expertní 
podporu při tvorbě poli-
tik a strategií na základě 
výzkumu současných a bu-
doucích dopadů na život-
ní prostředí, ekonomiku 
a společnost při současném 
zahrnutí postojů a chování 
veřejnosti do procesu tvor-
by politik.

Výzkumné konsorcium za-
hrnuje 12 výzkumných or-
ganizací, univerzit a podni-
ků pod vedením Centra pro 
otázky životního prostředí 
UK. Projekt bude zahájen 
v květnu 2021 a potrvá do 
prosince roku 2026.

Jsme jedinou organizací 
v České republice, která 
zprostředkovává udělování 
ekoznaček Ekologicky še-
trný výrobek/služba a EU 
Ecolabel na českém trhu. 
Ekoznačka je dobrovolným 
nástrojem, který firmám 
pomáhá jasně odlišit je-
jich výrobky od konkuren-
ce a spotřebiteli umožňuje 
snadný výběr produktu 
šetrnějšího k životnímu 

prostředí.

V rámci své činnosti přijí-
máme a hodnotíme žádosti 
o ekoznačku, kontrolujeme 
dodržování podmínek její-
ho užívání a administruje-
me všechny související pro-
cesy. K těm patří především 
zveřejňování a aktualizace 
seznamu označených vý-
robků a služeb, vývoj a re-
vize environmentálních 
kritérií pro nové a stáva-

https://issar.cenia.cz/
https://issar.cenia.cz/
https://issar.cenia.cz/
https://www.cenia.cz/wp-content/uploads/2021/01/ISSaR_redesign_TZ.pdf
https://www.cenia.cz/spolecenska-odpovednost/ekoznaceni/
https://www.cenia.cz/spolecenska-odpovednost/ekoznaceni/
https://www.cenia.cz/spolecenska-odpovednost/ekoznaceni/
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Ministerstvo životního pro-
středí vydalo letošní Zprá-
vu o naplňování Agendy 
2030 pro udržitelný rozvoj 
v ČR a Zprávu o kvalitě ži-
vota a její udržitelnosti. 
Obě zprávy byly na konci 
ledna schváleny vládou ČR. 

Zprávy informují o pokro-
ku, kterého Česká republi-
ka dosáhla při naplňování 
cílů SDGs, a naopak zmiňují 
i oblasti, ve kterých ČR do-
sud vykazuje rezervy.

Na tvorbě zpráv jsme se 
podíleli a pro oba výstu-

V současné době připravu-
jeme metodiku pro tvorbu 
národní vrstvy krajinného 
pokryvu. Rádi bychom zo-
hlednili rovněž uživatelské 
požadavky na tuto vrstvu, 
a proto vás prosíme o vy-
plnění tohoto dotazníku, 
který bude sloužit jako 
základní zdroj informa-
cí ohledně požadavků na 
koncepci a budoucí řešení 
národní vrstvy krajinného 
pokryvu v ČR z hlediska uži-
vatelských potřeb.

Před vyplněním samotné-
ho dotazníku vás prosíme 
o seznámení se s daným 
tématem prostřednictvím 
této prezentace (doba čte-
ní cca 10 minut). Najdete 
zde veškeré informace po-
třebné k vyplnění dotazní-
ku.

Děkujeme vám za váš 
čas a cenné informa-
ce. V případě dotazů či 
připomínek nás můžete 
kontaktovat na adrese 
landcover@cenia.cz.

jící produktové skupiny, 
podpora zájmů držitelů 
ekoznačky a spolupráce 
s Ministerstvem životního 
prostředí na rozvoji pro-
gramu.

Dále poskytujeme informa-
ce a odbornou podporu or-
ganizacím žádajícím o re-
gistraci nebo organizacím 
s již zavedeným systémem 
EMAS a vedeme a aktua-
lizujeme národní registr 
EMAS a také seznam akre-
ditovaných environmen-
tálních ověřovatelů. Naší 
další rolí v oblasti dobro-
volných nástrojů je vedení 
databáze ověřených envi-
ronmentálních prohlášení 
o produktu EPD na našich 
webových stránkách a po-
skytování informací o EPD.

Za účelem poskytování 
informací o našich služ-
bách v oblasti ekoznačení 
a dalších dobrovolných 
nástrojů ochrany životní-
ho prostředí provozujeme 
webové stránky o ekozna-
čení www.ekoznacka.cz. 
Na začátku roku 2021 jsme 
webové stránky rozšířili 
o sekci “Environmentál-
ní značení”, která nabízí 
přehled existujících nor-
movaných environmentál-
ních značení a prohlášení. 
Rovněž jsme aktualizovali 
celkový vizuál webových 
stránek, které tak získaly 
moderní podobu, usnad-
ňující uživatelům orientaci 
v problematice dobrovol-
ných nástrojů ochrany ži-
votního prostředí.

py jsme v rámci projektu 
Mechanismy prosazová-
ní principů udržitelného 
rozvoje ve státní správě 

připravili řadu infografik. 
Infografiky jsou dostupné 
zde.

https://www.cr2030.cz/zavazky/wp-content/uploads/sites/4/2021/01/IIId_materi%C3%A1l_Zpr%C3%A1va-Agenda-2030.pdf
https://www.cr2030.cz/zavazky/wp-content/uploads/sites/4/2021/01/IIId_materi%C3%A1l_Zpr%C3%A1va-Agenda-2030.pdf
https://www.cr2030.cz/zavazky/wp-content/uploads/sites/4/2021/01/IIId_materi%C3%A1l_Zpr%C3%A1va-Agenda-2030.pdf
https://www.cr2030.cz/zavazky/wp-content/uploads/sites/4/2021/01/IIId_materi%C3%A1l_Zpr%C3%A1va-Agenda-2030.pdf
https://www.cr2030.cz/zavazky/wp-content/uploads/sites/4/2021/01/IIId_materi%C3%A1l_Zpr%C3%A1va-o-kvalit%C4%9B-%C5%BEivota-a-udr%C5%BEitelnosti_%C4%8D%C3%A1st_1.pdf
https://www.cr2030.cz/zavazky/wp-content/uploads/sites/4/2021/01/IIId_materi%C3%A1l_Zpr%C3%A1va-o-kvalit%C4%9B-%C5%BEivota-a-udr%C5%BEitelnosti_%C4%8D%C3%A1st_1.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=FqJghkZBLUatS2jjGt-2dhO2YvA7DihPrZZZoc5-_O9UQVpIMFk0WjIxSU5YWjVLS1ZRTVBVVFZHMSQlQCN0PWcu&wdLOR=cF80F72D2-7DA7-4DF1-AF17-D06AD5D27196
https://geoportal.gov.cz/c/document_library/get_file?p_l_id=38571&groupId=10138&folderId=122563&name=DLFE-3401.pdf
landcover@cenia.cz
https://www.cenia.cz/spolecenska-odpovednost/emas/
https://www.cenia.cz/spolecenska-odpovednost/epd/
www.ekoznacka.cz
https://www.cenia.cz/projekty/aktualni-projekty/pudr/
https://www.cenia.cz/projekty/aktualni-projekty/pudr/
https://www.cenia.cz/projekty/aktualni-projekty/pudr/
https://cz.pinterest.com/envidata/vyhodnocen%C3%AD-napl%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD-sur-%C4%8Dr-2030-za-rok-2020/
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V ČR zprostředkováváme 
udělování ekoznaček a pro 
Ministerstvo životního 
prostředí administruje-
me program ekoznačení. 
Ekoznačení (ecolabelling) 
je označování výrobků 
a služeb, které mají snížený 
dopad na životní prostředí 
po celou dobu jejich život-
ního cyklu.

Vedle českých ekoznaček 
Ekologicky šetrný výrobek 
a Ekologicky šetrná služ-
ba administrujeme rovněž 
Evropskou ekoznačku 
(EU ecolabel), která může 
být udělena produktům na 
trhu celé Evropské unie. 
Prostřednictvím jedné 
značky jsou tak výrobky 
a služby propagovány po 

celé Evropě včetně Norska, 
Islandu a Lichtenštejnska.

Navzdory krizi COVID-19 
obliba Ekoznačky EU – ofi-
ciální značka excelence 
v oblasti životního prostře-
dí Evropské unie, která při-
spívá k rozvoji oběhového 
hospodářství – stále roste. 
Od dubna do září 2020 do-
šlo ve většině skupin výrob-
ků s ekoznačkou EU (v 21 
z celkových 24) k nárůstu 
počtu výrobků a spotřebi-
telé tak mají nyní přístup 
k více než 75 000 produktů 
s ekoznačkou EU v celé Ev-
ropě.

Více podrobností viz přilo-
žená infografika.

Vydali jsme Zprávu o život-
ním prostředí České repub-
liky 2019, kterou v pondělí 
15. 2. 2020 schválila vláda 
ČR. Zpráva je za rok 2019 
zpracována ve stručném 
znění. Harmonogram její 
přípravy byl dotčen pan-
demií COVID-19, která 
ovlivnila procesy získávání 
a zpracování dat. Zpráva 
o životním prostředí ČR 

2019 proto vychází o čtvrt 
roku později než obvykle.

Více informací a hlavní zjiš-
tění Zprávy najdete v tisko-
vé zprávě. Souhrnné infor-
mace jsou pak přehledně 
uvedeny v přiložené info-
grafice, která je s ostat-
ními infografikami CENIA 
dostupná také na našem 
pinterestu.

Zpráva o životním prostředí ČR

https://ekoznacka.cz/
https://www.cenia.cz/wp-content/uploads/2021/02/Zprava_2019_TZ.pdf
https://www.cenia.cz/wp-content/uploads/2021/02/Zprava_2019_TZ.pdf
https://www.cenia.cz/wp-content/uploads/2021/02/Zprava_ZP_CR_souhrn.png
https://www.cenia.cz/wp-content/uploads/2021/02/Zprava_ZP_CR_souhrn.png
https://cz.pinterest.com/envidata/_created/


75 796 produktů (zboží a služeb) v 1 757 licencích oceněno 
Ekoznačkou EU ve 24 různých kategoriích

Klíčové údaje ekoznačky EU 
ze září 2020

Nejrychleji rostoucí kategorie za posledních 6 měsíců
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Počet oceněných produktů  dle kategorie 

Španělsko  15 768
Itálie    9 703

Francie    7 958
Německo    6 714

Česko    5 352
Belgie    5 202

Švédsko    4 811
Portugalsko    4 631

Řecko    3 523
Polsko    2 989

www.ecolabel.eu

Spojené království  2 151 
Dánsko  2 128 

Nizozemsko  1 605
Estonsko     863

Rakousko     688
Finsko     647

Litva     458 
Norsko   150

Irsko     112
Slovinsko 96

Kypr  84
Maďarsko  64

Rumunsko  31
Lotyšsko  26

Chorvatsko  21
Bulharsko     9

Malta     6
Slovensko     5

Lucembursko     1
Island     0

CELKEM  75 796

Barvy a laky
28 739

Papír a produkty z papíru
18 666

Podlahové materiály 
a krytiny

9 415

Nábytek a postelové 
matrace 

766

Produkty osobní hygieny
2 718

Turistické 
ubytování 

414

Produkty pro zahradu
162

Elektronické displeje
 /

> 4 000 produktů > 2 000 < 4 000 < 500
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Počet oceněných produktů  dle země

Čistící prostředky 
7 725

Obuv a textil 
7 191

Úklidové služby 
ve vnitřních 
prostorách
+116 %

Prací prostředky 
pro průmysl 
a instituce 
+91 %

 Nábytek

+56 %

Prostředky pro 
ruční mytí nádobí

+23 %

ISLAND

ESTONSKO

LITVA

ŠVÉDSKO

LOTYŠSKO

FINSKO

NORSKO

PORTUGALSKO

IRSKO
NIZOZEMSKO

DÁNSKO

SPOJENÉ 
KRÁLOVSTVÍ 

ANDORRA

LUCEMBURSKO

BELGIE

NĚMECKO

FRANCIE

ŠPANĚLSKO

ČESKO

ČERNÁ HORA

SLOVENSKO

MALTA

ALBÁNIE

ŘECKO

RUMUNSKO

BULHARSKO

RAKOUSKO

SAN MARINO

VATIKÁN

MONAKO

SLOVINSKO

CHORVATSKO

LICHTENŠTEJNSKO
ŠVÝCARSKO

POLSKO

KYPR

ITÁLIE

MAĎARSKO

> 500 < 2 000


