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Menší dopad na životní prostředí

Méně odpadů a škodlivých látek

Účinnost jako u obvyklých 

výrobků
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Hledejte ekoznačku EU na 
výrobcích a službách, které 

jsou lepší pro životní prostředí 
a lepší pro vás.

Je to značka, která usnadňuje 
zelenou volbu!
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Politiky EU podporují a oceňují  
udržitelnou výrobu a spotřebu.

KONTAKT

Ministry of Environment
www.env.cz 

Daniel.Hajek@mzp.cz 

CENIA, Czech Environmental 
Information Agency
http://www.cenia.cz
jana.sajdokova@cenia.cz 
pavel.ehrlich@cenia.cz 

Ekoznačka EU:  
www.ecolabel.eu

@EMAS.EUEcolabel    @EMAS_EUEcolabel

Lepší pro životní prostředí,  

lepší pro vás

ZNAČKA, JÍŽ MŮŽETE 
DŮVĚŘOVAT

Ekoznačku EU nosí zhruba 40 000 
výrobků a služeb počínaje kojeneckým 
oblečením a konče elektronickým 
zařízením. Je to spolehlivá značka, která 
označuje výrobky a služby s omezeným 
dopadem na životní prostředí:

�� Ověřená nezávislými odborníky

��  Přísná kritéria pro více než 30 různých 
kategorií výrobků a služeb, které jsou 
pravidelně aktualizovány

��  V úvahu je brán celý životní cyklus 
výrobků, od výroby až po recyklaci nebo 
likvidaci

��  Je zaručeno zdraví spotřebitelů 
a zodpovědná výroba

��  Žádné kompromisy z hlediska výkonu. 
Je snadné využívat výrobky a služby 
zeleně!

65 % spotřebitelů, kteří ekoznačku EU 
znají, jí už důvěřuje*.

Výrobky s ekoznačkou EU mohou 
pocházet z kterékoli části světa, pokud 
prokážou, že splňují její kritéria.

SMĚREM K OBĚHOVÉMU 
HOSPODÁŘSTVÍ

Ekoznačka EU podporuje přechod Evropy 
na oběhové hospodářství, kde materiály 
zůstávají v oběhu, takže nové výrobky 
vznikají při zániku těch starých. To 
výrobce nutí k výrobě zboží, které:

��  Podporuje zelené inovace a udržitelná 
průmyslová odvětví

��  Produkuje méně odpadu a CO2 při 
výrobě a používání

��  Využívá energii, vodu a suroviny 
moudřeji

��  Vydrží déle a snadněji se opravuje

��  Snadněji se recykluje

Například některé barvy dnes používají 
olej z řas jako nízkouhlíkovou alternativu 
k tradičnímu oleji na bázi ropy.

Díky transparentním kritériím značky si 
spotřebitelé mohou zodpovědně vybírat 
a současně mohou podporovat zelené 
inovace a pracovní místa. 

EKOHODNOTY V AKCI
Zjistěte si více informací o balíčku oběhového 

hospodářství, podrobném plánu přechodu 
na konkurenceschopnější, udržitelnější 

hospodářství.  
ec.europa.eu/environment/circular-economy

*Studie spotřebitelského trhu týkající se 
environmentálních tvrzení pro nepotravinářské 
výrobky, Evropská komise 2014ISBN 978-92-79-67902-5 

doi:10.2779/38283 
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http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
https://www.facebook.com/EMAS.EUEcolabel/?fref=ts
https://twitter.com/EMAS_EUEcolabel
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy
www.ecolabel.eu


JAK EKOLOGICKY UMÍTE NAKUPOVAT?
Vybírat zodpovědně pro svůj domov, práci nebo volný čas je snadnější, než si 
myslíte. Zde je jen několik z výrobků s ekoznačkou EU, které vás třeba budou 

inspirovat k přechodu na udržitelný životní styl.

ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ  
Výrobky se musí  
snadno opravit 
a modernizovat, aby 
vydržely déle.

KUTILSTVÍ  
Udržujte vzduch u sebe doma čistý. 
Barvy mají o polovinu méně 
emisí rozpouštědel než obvyklé výrobky.

PAPÍROVÉ VÝROBKY 
Z téměř poloviny všech stromů 
pokácených na světě se 
stane papír. Podporujte místo 
toho recyklované nebo 
udržitelné zdroje.

PŘÍPRAVKY PRO OSOBNÍ PÉČI 
Každý rok se do oceánů dostane 
8 milionů tun plastů – kritéria zakazují 
mikroplasty a omezují odpad 
z obalů.

ÚKLID 
Prací prostředek musí působit při 
teplotě 30 °C a pak při každém 
praní ušetří energii a peníze.

ODĚVY A TEXTIL 
Obuv se musí vyrábět za 
bezpečných a férových 
podmínek – musí dobře sloužit 
i dobře vypadat!

HLEDÁTE EKOLOGICKOU 
DOVOLENOU? 

Značku můžete najít i v hotelech 
a autokempech. Jsou stejně 

komfortní jako tradiční ubytování, 
ale využívají méně energie a vody 
a produkují méně odpadu, včetně 

potravinového odpadu.

ec.europa.eu/ecat/hotels-campsites

JSTE PŘIPRAVENI 
ZAČÍT NAKUPOVAT?

Zde najdete celý katalog výrobků: 
ec.europa.eu/ecat

NÁBYTEK 
Výrobky musí sloužit dobře 

a musí vydržet. Na konci své 
životnosti se musí snadno 

zrecyklovat. 

http://ec.europa.eu/ecat/hotels-campsites
http://ec.europa.eu/ecat

