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Kritériá ZVO EÚ pre textílie 

 
 
Zelené verejné obstarávanie (ZVO) je dobrovoľným nástrojom. Tento dokument obsahuje kritériá ZVO EÚ vypracované pre textílie. Sprievodná technická 
podkladová správa obsahuje úplné podrobnosti o dôvodoch výberu týchto kritérií a odkazy na ďalšie informácie. 
 
Pre každú skupinu výrobkov alebo služieb sú prezentované dve množiny kritérií: 

• základné kritériá sú také kritériá, ktorých použitie je vhodné pre ktoréhokoľvek verejného obstarávateľa vo všetkých členských štátoch a ktoré sú 
zamerané na hlavné vplyvy na životné prostredie. Sú formulované tak, aby pri ich použití bola potreba ďalšieho overovania alebo zvýšenia nákladov 
minimálna;  

• komplexné kritériá sú určené pre tých obstarávateľov, ktorí chcú nakupovať najlepšie environmentálne výrobky dostupné na trhu. V tomto prípade 
bude možno nevyhnutné vynaložiť ďalšie úsilie na overovanie alebo náklady na dané výrobky môžu byť v porovnaní s inými výrobkami s rovnakou 
funkčnosťou vyššie. 

 
 

1. Vymedzenie pojmov a rozsah pôsobnosti 
 

Táto správa zahŕňa tieto textilné výrobky1: 

• textilné odevy a doplnky: odevy a doplnky (napr. vreckovky, šály, tašky, nákupné tašky, plecniaky, opasky atď.), ktorých najmenej 90 % hmotnosti 
tvoria textilné vlákna; 

• interiérový textil: textilné výrobky na použitie v interiéri, ktorých najmenej 90 % hmotnosti tvoria textilné vlákna. Nástenné a podlahové krytiny sú 
vylúčené; 

• vlákna, priadza a tkanivá: určené na použitie v textilných odevoch a doplnkoch alebo v interiérovom textile. 
 
V prípade „textilných odevov a doplnkov“ a v prípade „interiérového textilu“: pri výpočte percentuálneho podielu textilných vlákien sa nemusí 
zohľadňovať páperie, perie, blany a poťahy. 

 
 
 

                                                 
1  Rozhodnutie Komisie z 9. júla 2009, ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá na udelenie európskej environmentálnej značky Spoločenstva textilným výrobkom 



 2 

 
 

2. Hlavné vplyvy na životné prostredie 
 

Hlavné vplyvy na životné prostredie  Prístup ZVO 

 
• Znečistenie ovzdušia, tvorba ozónu (smogu), bioakumulácia 

alebo vystavenie potravinového reťazca a nebezpečné vplyvy 
na vodné organizmy alebo zvýšený rast nežiaducich vodných 
organizmov, ktoré môžu znižovať kvalitu vody, spôsobené 
nevhodným používaním určitých pesticídov a hnojív pri 
výrobe vlákien a látok používaných počas spracovania 
vlákien a konečných textilných výrobkov 

• Negatívny vplyv na ochranu zdravia pri práci spôsobený 
rezíduami určitých látok škodlivých pre zdravie ľudí 
  

  
• Nákup ekologicky vyrábaných textílií 
• Nákup použitých textílií, ktoré je možné opätovne použiť na 

ich pôvodný účel alebo nákup textílií, ktoré obsahujú 
recyklované vlákna 

• Nákup textílií, pri výrobe ktorých sa v obmedzenej miere 
používali látky škodlivé pre životné prostredie 

• Nákup textílií s nižšími úrovňami rezíduí látok škodlivých 
pre zdravie ľudí 

• Nákup textílií, ktoré spĺňajú minimálne požiadavky na 
stálofarebnosť a zachovávanie veľkosti 

• Zabránenie predčasnému zlyhaniu a následnému vyhodeniu 
textílií podporou stálofarebných látok, ktoré sa počas 
používania nezrážajú 

Poradie vplyvov nemusí nevyhnutne znamenať poradie ich dôležitosti. 
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3. Kritériá ZVO EÚ pre textílie 
 

Základné kritériá Komplexné kritériá 

Kritériá ZVO EÚ pre textílie 

PREDMET ÚPRAVY PREDMET ÚPRAVY 

Nákup textilných výrobkov s nízkou úrovňou toxických látok 
s uprednostnením výrobkov s malým vplyvom na životné prostredie pri 
výrobe a vyrobené z vlákien vyrobených s minimálnym množstvom 
pesticídov 

Nákup textilných výrobkov s nízkou úrovňou toxických látok 
s uprednostnením výrobkov s malým vplyvom na životné prostredie pri 
výrobe a vyrobené z vlákien vyrobených s minimálnym množstvom 
pesticídov 

ŠPECIFIKÁCIE ŠPECIFIKÁCIE 

1. Pesticídy 
  

V prípade výrobkov vyrobených z bavlny alebo iných prírodných 
celulózových vlákien konečný výrobok nesmie obsahovať viac ako 0,05 
ppm (častíc na milión) každej z týchto látok. Celkový obsah týchto látok 
nesmie prekročiť 0,75 ppm:  

• 2,4,5-T, 
• aldrín, 
• kaptafol, 
• chlórdan, 
• chlórdimeform, 
• DDT, 
• dieldrín, 
• dinoseb a jeho soli, 
• endrín, 
• heptachlór, 
• hexachlórbenzén, 
• α-hexachlórcyklohexán, 

1. Pesticídy 
 

V prípade výrobkov vyrobených z bavlny alebo iných prírodných 
celulózových vlákien konečný výrobok nesmie obsahovať viac ako 0,05 
ppm (častíc na milión) každej z týchto látok. Celkový obsah týchto látok 
nesmie prekročiť 0,5 ppm: 

• 2,4,5-T, 
• aldrín, 
• kaptafol, 
• chlórdan, 
• chlórdimeform, 
• DDT, 
• dieldrín, 
• dinoseb a jeho soli, 
• endrín, 
• heptachlór, 
• hexachlórbenzén, 
• α-hexachlórcyklohexán, 
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• β-hexachlórcyklohexán, 
• δ-hexachlórcyklohexán, 
• metamidofos, 
• monokrotofos, 
• paratión, 
• paratión-metyl, 
• propetamfos, 
• toxafén. 
 
Overenie: Výrobky s certifikátom environmentálnej značky Typ 
1 spĺňajúce uvedené kritériá sa budú považovať za vyhovujúce. Uznajú sa 
aj iné vhodné dôkazné prostriedky. 
 
 

• β-hexachlórcyklohexán, 
• δ-hexachlórcyklohexán, 
• metamidofos, 
• monokrotofos, 
• paratión, 
• paratión-metyl, 
• propetamfos, 
• toxafén. 
 
V prípade výrobkov vyrobených z vlnených vlákien konečný výrobok 
nesmie obsahovať viac než celkový podiel určený pre tieto skupiny látok: 
 
Celkový obsah týchto látok nesmie prekročiť 0,5 ppm:  

 γ-hexachlórcyklohexán (lindán),  
 α-hexachlórcyklohexán,  
 β-hexachlórcyklohexán,  
 δ-hexachlórcyklohexán,  
 aldrín,  
 dieldrín,  
 endrín,  
 p,p'-DDT,  
 p,p'-DDD.  

 
 
Celkový obsah týchto látok nesmie prekročiť 2 ppm:  

 diazinón,  
 propetamfos,  
 chlórfenvinfos,  
 dichlórfention,  
 chlórpyrifos,  
 fenchlórfos,   
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 etión,  
 pirimifos-metyl.  

 
 
Celkový obsah týchto látok nesmie prekročiť 0,5 ppm:  

 cypermetrín,  
 deltametrín,  
 fenvalerát,  
 cyhalotrín,  
 flumetrín.  

 
Celkový obsah týchto látok nesmie prekročiť 2 ppm:  

 diflubenzurón,  
 triflumurón, 
 dicyklanil. 

 
Overenie: Výrobky s certifikátom environmentálnej značky Typ 
1 spĺňajúce uvedené kritériá sa budú považovať za vyhovujúce. Uznajú sa 
aj iné vhodné dôkazné prostriedky. 
 

2. Farbivá klasifikované ako senzibilizujúce/alergénne, karcinogénne, 
mutagénne alebo toxické pre reprodukciu 

 
Tieto farbivá sa nesmú používať pri výrobe konečného výrobku: 

• C.I. Základná červená 9 

• C.I. Disperzná modrá 1 

• C.I. Kyslá červená 26 

• C.I. Základná fialová 14 

• C.I. Disperzná oranžová 11 

2. Farbivá klasifikované ako senzibilizujúce/alergénne, karcinogénne, 
mutagénne alebo toxické pre reprodukciu 

 
Tieto farbivá sa nesmú používať pri výrobe konečného výrobku: 

• C.I. Základná červená 9 

• C.I. Disperzná modrá 1 

• C.I. Kyslá červená 26 

• C.I. Základná fialová 14 

• C.I. Disperzná oranžová 11 
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• C. I. Ostrá čierna 38 

• C. I. Ostrá modrá 6 

• C. I. Ostrá červená 28 

• C. I. Disperzná žltá 3 

• C.I. Disperzná žltá 23 

• C.I. Disperzná žltá 149 

 
Tieto farbivá sa smú používať iba vtedy, ak má stálosť farbených 
vlákien, priadze alebo textílií pri účinku potu (kyslého a zásaditého) 
hodnotu najmenej 4: 

• C.I. Disperzná modrá 3 C.I. 61 505 

• C.I. Disperzná modrá 7 C.I. 62 500 

• C.I. Disperzná modrá 26 C.I. 63 305 

• C.I. Disperzná modrá 35 

• C.I. Disperzná modrá 102 

• C.I. Disperzná modrá 106 

• C.I. Disperzná modrá 124 

• C.I. Disperzná oranžová 1 C.I. 11 080 

• C.I. Disperzná oranžová 3 C.I. 11 005 

• C.I. Disperzná oranžová 37 

• C.I. Disperzná oranžová 76 

• (predtým označená ako Oranžová 37) 

• C.I. Disperzná červená 1 C.I. 11 110 

• C. I. Ostrá čierna 38 

• C. I. Ostrá modrá 6 

• C. I. Ostrá červená 28 

• C. I. Disperzná žltá 3 

• C.I. Disperzná žltá 23 

• C.I. Disperzná žltá 149 

 
Tieto farbivá sa smú používať iba vtedy, ak má stálosť farbených 
vlákien, priadze alebo textílií pri účinku potu (kyslého a zásaditého) 
hodnotu najmenej 4: 

• C.I. Disperzná modrá 3 C.I. 61 505 

• C.I. Disperzná modrá 7 C.I. 62 500 

• C.I. Disperzná modrá 26 C.I. 63 305 

• C.I. Disperzná modrá 35 

• C.I. Disperzná modrá 102 

• C.I. Disperzná modrá 106 

• C.I. Disperzná modrá 124 

• C.I. Disperzná oranžová 1 C.I. 11 080 

• C.I. Disperzná oranžová 3 C.I. 11 005 

• C.I. Disperzná oranžová 37 

• C.I. Disperzná oranžová 76 

• (predtým označená ako Oranžová 37) 

• C.I. Disperzná červená 1 C.I. 11 110 
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• C.I. Disperzná červená 11 C.I. 62 015 

• C.I. Disperzná červená 17 C.I. 11 210 

• C.I. Disperzná žltá 1 C.I. 10 345 

• C.I. Disperzná žltá 9 C.I. 10 375 

• C.I. Disperzná žltá 39 
• C.I. Disperzná žltá 49 
 
Overenie: Výrobky s certifikátom environmentálnej značky Typ 
1 spĺňajúce uvedené kritériá sa budú považovať za vyhovujúce. Uznajú sa 
aj iné vhodné dôkazné prostriedky. 
 

• C.I. Disperzná červená 11 C.I. 62 015 

• C.I. Disperzná červená 17 C.I. 11 210 

• C.I. Disperzná žltá 1 C.I. 10 345 

• C.I. Disperzná žltá 9 C.I. 10 375 

• C.I. Disperzná žltá 39 
• C.I. Disperzná žltá 49 
 
Overenie: Výrobky s certifikátom environmentálnej značky Typ 
1 spĺňajúce uvedené kritériá sa budú považovať za vyhovujúce. Uznajú sa 
aj iné vhodné dôkazné prostriedky. 

3. Arylamíny 
 

Konečný výrobok nesmie obsahovať tieto arylamíny: 

• 4-aminobifenyl (CAS č. 92-67-1), 
• benzidín (CAS č. 92-87-5), 
• 4-chlór-o-toluidín (CAS č. 95-69-2), 
• 2-naftylamín (CAS č. 91-59-8), 
• o-aminoazotoluén (CAS č. 97-56-3), 
• 2-amino-4-nitrotoluén (CAS č. 99-55-8), 
• p-chlóranilín (CAS č. 106-47-8), 
• 2,4-diaminoanizol (CAS č. 615-05-4), 
• 4,4′-diaminodifenylmetán (CAS č. 101-77-9), 
• 3,3′-dichlórbenzidín (CAS č. 91-94-1), 
• 3,3′-dimetoxybenzidín (CAS č. 119-90-4), 
• 3,3′-dimetylbenzidín (CAS č. 119-93-7), 
• 3,3'-dimetyl-4,4'-diaminodifenylmetán (CAS č. 838-88-0), 

3. Arylamíny 
 

Konečný výrobok nesmie obsahovať tieto arylamíny: 

• 4-aminobifenyl (CAS č. 92-67-1), 
• benzidín (CAS č. 92-87-5), 
• 4-chlór-o-toluidín (CAS č. 95-69-2), 
• 2-naftylamín (CAS č. 91-59-8), 
• o-aminoazotoluén (CAS č. 97-56-3), 
• 2-amino-4-nitrotoluén (CAS č. 99-55-8), 
• p-chlóranilín (CAS č. 106-47-8), 
• 2,4-diaminoanizol (CAS č. 615-05-4), 
• 4,4′-diaminodifenylmetán (CAS č. 101-77-9), 
• 3,3′-dichlórbenzidín (CAS č. 91-94-1), 
• 3,3′-dimetoxybenzidín (CAS č. 119-90-4), 
• 3,3′-dimetylbenzidín (CAS č. 119-93-7), 
• 3,3'-dimetyl-4,4'-diaminodifenylmetán (CAS č. 838-88-0), 



 8 

• p-krezidín (CAS č. 120-71-8), 
• 4,4´-metylén-bis-(2-chlóranilín) (CAS č. 101-14-4), 
• 4,4′-oxydianilín (CAS č. 101-80-4), 
• 4,4′-sulfándiylbianilín (CAS č. 139-65-1), 
• o-toluidín (CAS č. 95-53-4), 
• 2,4-diaminotoluén (CAS č. 95-80-7), 
• 2,4,5-trimetylanilín (CAS č. 137-17-7), 
• 4-aminoazobenzén (CAS č. 60-09-3), 
• o-anizidín (CAS č. 90-04-0). 
 
Overenie: Výrobky s certifikátom environmentálnej značky Typ 
1 spĺňajúce uvedené kritériá sa budú považovať za vyhovujúce. Uznajú sa 
aj iné vhodné dôkazné prostriedky. 
 

• p-krezidín (CAS č. 120-71-8), 
• 4,4´-metylén-bis-(2-chlóranilín) (CAS č. 101-14-4), 
• 4,4′-oxydianilín (CAS č. 101-80-4), 
• 4,4′-sulfándiylbianilín (CAS č. 139-65-1), 
• o-toluidín (CAS č. 95-53-4), 
• 2,4-diaminotoluén (CAS č. 95-80-7), 
• 2,4,5-trimetylanilín (CAS č. 137-17-7), 
• 4-aminoazobenzén (CAS č. 60-09-3), 
• o-anizidín (CAS č. 90-04-0). 
 
Overenie: Výrobky s certifikátom environmentálnej značky Typ 
1 spĺňajúce uvedené kritériá sa budú považovať za vyhovujúce. Uznajú sa 
aj iné vhodné dôkazné prostriedky. 

4. Spomaľovače horenia 
 
Tieto látky spomaľujúce horenie sa nesmú používať v konečnom výrobku: 

• PBB (polybrómované bifenyly) CAS č. 59536-65-1, 
• pentaBDE (pentabrómdifenyléter) CAS č. 32534-81-9, 
• octaBDE (oktabrómdifenyléter) CAS č. 32536-52-9, 
• octaBDE (dekabrómdifenyléter) CAS č. 1163-19-5. 
 
 
 
Overenie: Výrobky s certifikátom environmentálnej značky Typ 
1 spĺňajúce uvedené kritériá sa budú považovať za vyhovujúce. Uznajú sa 
aj iné vhodné dôkazné prostriedky. 
 

4. Spomaľovače horenia 
 
Tieto látky spomaľujúce horenie sa nesmú používať v konečnom výrobku: 

• PBB (polybrómované bifenyly) CAS č. 59536-65-1, 
• pentaBDE (pentabrómdifenyléter) CAS č. 32534-81-9, 
• octaBDE (oktabrómdifenyléter) CAS č. 32536-52-9,  
• octaBDE (dekabrómdifenyléter) CAS č. 1163-19-5,  
• tri (2,3-dibrómopropyl) fosfát, CAS č. 126-72-7,  
• HBCDD (hexabrómocyklododecán) CAS č. 25637-99-4 a 3194-55-6. 
 
Overenie: Výrobky s certifikátom environmentálnej značky Typ 
1 spĺňajúce uvedené kritériá sa budú považovať za vyhovujúce. Uznajú sa 
aj iné vhodné dôkazné prostriedky. 

5. Pentachlórfenol a tetrachlórfenol 5. Pentachlórfenol, tetrachlórfenol a 2,4,6-trichlórfenol 
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V prípade výrobkov vyrobených z bavlny alebo iných prírodných 
celulózových vlákien konečný výrobok nesmie obsahovať viac ako 0,5 ppm 
(častíc na milión) pentachlórfenolu. 
 
Overenie: Výrobky s certifikátom environmentálnej značky Typ 
1 spĺňajúce uvedené kritériá sa budú považovať za vyhovujúce. Uznajú sa 
aj iné vhodné dôkazné prostriedky. 
 

 
V prípade výrobkov vyrobených z bavlny alebo iných prírodných 
celulózových vlákien konečný výrobok nesmie obsahovať viac ako 0,05 
ppm (častíc na milión) pentachlórfenolu. 
 
Overenie: Výrobky s certifikátom environmentálnej značky Typ 
1 spĺňajúce uvedené kritériá sa budú považovať za vyhovujúce. Uznajú sa 
aj iné vhodné dôkazné prostriedky. 
 

6. Ftalátové zmäkčovadlá 
 
V prípade výrobkov, ktoré prichádzajú priamo do styku s pokožkou, tieto 
ftalátové zmäkčovadlá nesmú tvoriť viac ako 0,1 % hmotnosti konečného 
výrobku: 

• DEHP (di-(2-etylhexyl)-ftalát) CAS č. 117-81-7, 
• BBP (butylbenzylftalát) CAS č. 85-68-7, 
• DBP (dibutylftalát) CAS č. 84-74-2,  
• DNOP (di-n-oktylftalát), 
• DINP (di-izononylftalát), 
• DIDP (di-izodecylftalát), 
• DIBP (di-izobutylftalát),  
• TCEP (tris (2-chlóretyl) fosfát). 
 
Overenie: Výrobky s certifikátom environmentálnej značky Typ 
1 spĺňajúce uvedené kritériá sa budú považovať za vyhovujúce. Uznajú sa 
aj iné vhodné dôkazné prostriedky. 
 

6. Ftalátové zmäkčovadlá 
 
V prípade výrobkov, ktoré prichádzajú priamo do styku s pokožkou, tieto 
ftalátové zmäkčovadlá nesmú tvoriť viac ako 0,1 % hmotnosti konečného 
výrobku: 

• DEHP (di-(2-etylhexyl)-ftalát) CAS č. 117-81-7, 
• BBP (butylbenzylftalát) CAS č. 85-68-7, 
• DBP (dibutylftalát) CAS č. 84-74-2,  
• DNOP (di-n-oktylftalát), 
• DINP (di-izononylftalát), 
• DIDP (di-izodecylftalát), 
• DIBP (di-izobutylftalát),  
• TCEP (tris (2-chlóretyl) fosfát). 

 
Overenie: Výrobky s certifikátom environmentálnej značky Typ 
1 spĺňajúce uvedené kritériá sa budú považovať za vyhovujúce. Uznajú sa 
aj iné vhodné dôkazné prostriedky. 

7. Formaldehyd 
 
Množstvo voľného alebo čiastočne hydrolyzovateľného formaldehydu 
v konečnom výrobku nesmie prekročiť 70 ppm pri výrobkoch, ktoré 

7. Formaldehyd 
 
Množstvo voľného alebo čiastočne hydrolyzovateľného formaldehydu 
v konečnom výrobku nesmie prekročiť 20 ppm pri výrobkoch pre dojčatá 
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prichádzajú do priameho styku s pokožkou, a 300 ppm pri všetkých 
ostatných výrobkoch. 
 
 
Overenie: Výrobky s certifikátom environmentálnej značky Typ 
1 spĺňajúce uvedené kritériá sa budú považovať za vyhovujúce. Uznajú sa 
aj iné vhodné dôkazné prostriedky. 
 

a malé deti do 3 rokov, 30 ppm pri výrobkoch, ktoré prichádzajú do 
priameho styku s pokožkou, a 75 ppm pri všetkých ostatných výrobkoch. 
 
Overenie: Výrobky s certifikátom environmentálnej značky Typ 
1 spĺňajúce uvedené kritériá sa budú považovať za vyhovujúce. Uznajú sa 
aj iné vhodné dôkazné prostriedky. 

8. Ťažké kovy 
 
V konečnom výrobku nesmú byť prekročené tieto množstvá kadmia (Cd), 
chrómu (Cr), niklu (Ni), olova (Pb), medi (Cu): 

• kadmium (Cd): 0,1 ppm, 
• chróm (Cr): 2,0 ppm, 
• nikel (Ni): 4,0 ppm, 
• olovo (Pb): 1,0 ppm, 
meď (Cu): 50,0 ppm. 
 
 
 
 
 
 
Overenie: Výrobky s certifikátom environmentálnej značky Typ 
1 spĺňajúce toto kritérium sa budú považovať za vyhovujúce. Uznajú sa aj 
iné vhodné dôkazné prostriedky, ako napríklad iné súkromné alebo 
vnútroštátne textilné označenia spĺňajúce uvedené kritériá, technická 
dokumentácia výrobcu alebo protokol o skúške od uznávanej inštitúcie. 

8. Ťažké kovy 
 
V konečnom výrobku nesmú byť prekročené tieto množstvá kadmia (Cd), 
chrómu (Cr), niklu (Ni), olova (Pb), medi (Cu): 

• antimón (Sb): 30 ppm, 
• arzén (As): 1,0 ppm (vrchné oblečenie), 0,2 ppm (ostatné), 
• kadmium (Cd): 0,1 ppm, 
• chróm (Cr): 2,0 ppm (vrchné oblečenie), 1,0 ppm (ostatné), 
• chróm VI (Cr-VI): 0,5 ppm, 
• kobalt (Co): 4,0 ppm (vrchné oblečenie), 1,0 ppm (ostatné), 
• ortuť (Hg): 0,02 ppm, 
• nikel (Ni): 4,0 ppm (vrchné oblečenie), 1,0 ppm (ostatné), 
• olovo (Pb): 1,0 ppm (vrchné oblečenie), 0,2 ppm (ostatné), 
• meď (Cu): 50,0 ppm (vrchné oblečenie), 25,0 ppm (ostatné). 
 
Overenie: Výrobky s certifikátom environmentálnej značky Typ 
1 spĺňajúce uvedené kritériá sa budú považovať za vyhovujúce. Uznajú sa 
aj iné vhodné dôkazné prostriedky, ako napríklad iné súkromné alebo 
vnútroštátne textilné označenia spĺňajúce uvedené kritériá, technická 
dokumentácia výrobcu alebo protokol o skúške od uznávanej inštitúcie. 
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9. Stálofarebnosť a zachovávanie veľkosti 
Výrobok musí spĺňať tieto minimálne požiadavky na stálofarebnosť 
a zachovávanie veľkosti: 

9. Stálofarebnosť a zachovávanie veľkosti 
Výrobok musí spĺňať tieto minimálne požiadavky na stálofarebnosť 
a zachovávanie veľkosti:  

Ukazovateľ Kritériá Skúšobná metóda Ukazovateľ Kritériá Skúšobná metóda  

9.1  
Zmeny rozmerov 
počas prania 
a sušenia 

Plus alebo mínus 2 % 
pre záclony a pre pracie 
a snímateľné nábytkové 
textílie.  
Mínus 8 % až plus 4 % 
pre iné tkané výrobky 
a trvalé netkané alebo 
pletené výrobky či 
slučkové uterákoviny. 

ISO 5077 alebo 
ekvivalentná 

9.1 
Zmeny rozmerov 
počas prania 
a sušenia 

Plus alebo mínus 2 % 
pre záclony a pre pracie 
a snímateľné nábytkové 
textílie.  
Mínus 8 % až plus 4 % 
pre iné tkané výrobky 
a trvalé netkané alebo 
pletené výrobky či 
slučkové uterákoviny. 

ISO 5077 alebo 
ekvivalentná 

Overenie: Všetky výrobky musia byť testované podľa normy ISO 5077 
alebo ekvivalentnej. Výrobky s certifikátom environmentálnej značky Typ 
1 spĺňajúce uvedené kritériá sa budú považovať za vyhovujúce. Uznajú sa 
aj iné vhodné dôkazné prostriedky, ako napríklad iné súkromné alebo 
vnútroštátne textilné označenia spĺňajúce uvedené kritériá, technická 
dokumentácia výrobcu alebo protokol o skúške od uznávanej inštitúcie. 

Overenie: Všetky výrobky musia byť testované podľa normy ISO 5077 
alebo ekvivalentnej. Výrobky s certifikátom environmentálnej značky Typ 
1 spĺňajúce uvedené kritériá sa budú považovať za vyhovujúce. Uznajú sa 
aj iné vhodné dôkazné prostriedky, ako napríklad iné súkromné alebo 
vnútroštátne textilné označenia spĺňajúce uvedené kritériá, technická 
dokumentácia výrobcu alebo protokol o skúške od uznávanej inštitúcie. 

Ukazovateľ Kritériá Skúšobná metóda Ukazovateľ Kritériá Skúšobná metóda  

9.2  
Stálofarebnosť pri 
praní 

Minimálne stupeň 3 – 4 
pre zmenu farieb  
 
Minimálne stupeň 3 – 4 
pre farbenie 

ISO 105 C06 (jedno 
pranie pri teplote 
vyznačenej na výrobku 
s perboritanovým 
práškom) alebo 
ekvivalentná 

9.2  
Stálofarebnosť pri 
praní 

Minimálne stupeň 4 pre 
zmenu farieb  
 
Minimálne stupeň 4 pre 
farbenie 

ISO 105 C06 (jedno 
pranie pri teplote 
vyznačenej na výrobku 
s perboritanovým 
práškom) alebo 
ekvivalentná 

Overenie: Všetky výrobky musia byť testované podľa normy ISO 105 
C06 alebo ekvivalentnej. Výrobky s certifikátom environmentálnej značky 
Typ 1 spĺňajúce uvedené kritériá sa budú považovať za vyhovujúce. Uznajú 
sa aj iné vhodné dôkazné prostriedky, ako napríklad iné súkromné alebo 
vnútroštátne textilné označenia spĺňajúce uvedené kritériá, technická 
dokumentácia výrobcu alebo protokol o skúške od uznávanej inštitúcie. 

Overenie: Všetky výrobky musia byť testované podľa normy ISO 105 
C06 alebo ekvivalentnej. Výrobky s certifikátom environmentálnej značky 
Typ 1 spĺňajúce uvedené kritériá sa budú považovať za vyhovujúce. Uznajú 
sa aj iné vhodné dôkazné prostriedky, ako napríklad iné súkromné alebo 
vnútroštátne textilné označenia spĺňajúce uvedené kritériá, technická 
dokumentácia výrobcu alebo protokol o skúške od uznávanej inštitúcie. 
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Ukazovateľ Kritériá Skúšobná metóda Ukazovateľ Kritériá Skúšobná metóda  

9.3  
Stálofarebnosť v pote 
(kyslom, zásaditom) 

Minimálne stupeň 3 – 4 
(zmena farieb 
a farbenie) 
 
Stupeň 3, ak sú látky 
zafarbené na tmavý 
odtieň (štandardná 
sýtosť > 1/1) a zároveň 
vyrobené 
z regenerovanej vlny 
alebo z viac ako 20 % 
hodvábu 

ISO 105 E04  
alebo ekvivalentná 

9.3  
Stálofarebnosť v pote 
(kyslom, zásaditom) 

Minimálne stupeň 4 
(zmena farieb 
a farbenie)  
 
Stupeň 3 – 4, ak sú 
látky zafarbené na 
tmavý odtieň 
(štandardná sýtosť 
> 1/1) a zároveň 
vyrobené 
z regenerovanej vlny 
alebo z viac ako 20 % 
hodvábu 
 

ISO 105 E04  
alebo ekvivalentná 

Overenie: Všetky výrobky musia byť testované podľa normy ISO 105 
E04 alebo ekvivalentnej. Výrobky s certifikátom environmentálnej značky 
Typ 1 spĺňajúce uvedené kritériá sa budú považovať za vyhovujúce. Uznajú 
sa aj iné vhodné dôkazné prostriedky, ako napríklad iné súkromné alebo 
vnútroštátne textilné označenia spĺňajúce uvedené kritériá, technická 
dokumentácia výrobcu alebo protokol o skúške od uznávanej inštitúcie. 

Overenie: Všetky výrobky musia byť testované podľa normy ISO 105 
E04 alebo ekvivalentnej. Výrobky s certifikátom environmentálnej značky 
Typ 1 spĺňajúce uvedené kritériá sa budú považovať za vyhovujúce. Uznajú 
sa aj iné vhodné dôkazné prostriedky, ako napríklad iné súkromné alebo 
vnútroštátne textilné označenia spĺňajúce uvedené kritériá, technická 
dokumentácia výrobcu alebo protokol o skúške od uznávanej inštitúcie. 

Ukazovateľ Kritériá Skúšobná metóda Ukazovateľ Kritériá Skúšobná metóda  

9.4 
Stálofarebnosť pri 
otere za mokra 

Minimálne stupeň 2 – 3 
 
Stupeň 2 je povolený 
pri výrobkoch 
z denimu farbeného 
indigom. 

ISO 105 X12  
alebo ekvivalentná 

9.4 
Stálofarebnosť pri 
otere za mokra 

Minimálne stupeň 3  
 
Stupeň 2 – 3 je 
povolený pri 
výrobkoch z denimu 
farbeného indigom. 
 

ISO 105 X12  
alebo ekvivalentná 

Overenie: Všetky výrobky musia byť testované podľa normy ISO 105 
X12 alebo ekvivalentnej. Výrobky s certifikátom environmentálnej značky 
Typ 1 spĺňajúce uvedené kritériá sa budú považovať za vyhovujúce. Uznajú 
sa aj iné vhodné dôkazné prostriedky, ako napríklad iné súkromné alebo 

Overenie: Všetky výrobky musia byť testované podľa normy ISO 105 
X12 alebo ekvivalentnej. Výrobky s certifikátom environmentálnej značky 
Typ 1 spĺňajúce uvedené kritériá sa budú považovať za vyhovujúce. 
Uznajú sa aj iné vhodné dôkazné prostriedky, ako napríklad iné súkromné 
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vnútroštátne textilné označenia spĺňajúce uvedené kritériá, technická 
dokumentácia výrobcu alebo protokol o skúške od uznávanej inštitúcie. 

alebo vnútroštátne textilné označenia spĺňajúce uvedené kritériá, technická 
dokumentácia výrobcu alebo protokol o skúške od uznávanej inštitúcie. 

Ukazovateľ Kritériá Skúšobná metóda Ukazovateľ Kritériá Skúšobná metóda  

9.5 
Stálofarebnosť pri 
otere za sucha 

Minimálne stupeň 4 
 
Stupeň 3 – 4 je 
povolený pri 
výrobkoch z denimu 
farbeného indigom. 

ISO 105 X12  
alebo ekvivalentná 

9.5 
Stálofarebnosť pri 
otere za sucha 

Minimálne stupeň 4 – 5 
 
Stupeň 4 je povolený 
pri výrobkoch 
z denimu farbeného 
indigom. 

ISO 105 X12  
alebo ekvivalentná 

Overenie: Všetky výrobky musia byť testované podľa normy ISO 105 
X12 alebo ekvivalentnej. Výrobky s certifikátom environmentálnej značky 
Typ 1 spĺňajúce uvedené kritériá sa budú považovať za vyhovujúce. Uznajú 
sa aj iné vhodné dôkazné prostriedky, ako napríklad iné súkromné alebo 
vnútroštátne textilné označenia spĺňajúce uvedené kritériá, technická 
dokumentácia výrobcu alebo protokol o skúške od uznávanej inštitúcie. 

Overenie: Všetky výrobky musia byť testované podľa normy ISO 105 
X12 alebo ekvivalentnej. Výrobky s certifikátom environmentálnej značky 
Typ 1 spĺňajúce uvedené kritériá sa budú považovať za vyhovujúce. 
Uznajú sa aj iné vhodné dôkazné prostriedky, ako napríklad iné súkromné 
alebo vnútroštátne textilné označenia spĺňajúce uvedené kritériá, technická 
dokumentácia výrobcu alebo protokol o skúške od uznávanej inštitúcie. 

Ukazovateľ Kritériá Skúšobná metóda Ukazovateľ Kritériá Skúšobná metóda  

9.6 
Stálofarebnosť na 
svetle 
 

Minimálne stupeň 4 – 5 
pre nábytkové textílie, 
záclony alebo závesy  
 
Minimálne stupeň 4 
pre všetky ostatné 
výrobky 
 
Stupeň 4 je povolený, 
ak sú nábytkové 
textílie, záclony alebo 
závesy svetlofarebné 
(štandardná sýtosť 
< 1/12) a sú vyrobené 
z viac ako 20 % vlny 
alebo iných 
keratínových vlákien, 

ISO 105 B02 alebo 
ekvivalentná 
 

9.6  
Stálofarebnosť na 
svetle 
 

Minimálne stupeň 5 
pre nábytkové textílie, 
záclony alebo závesy  
 
Minimálne stupeň 4 – 5 
pre všetky ostatné 
výrobky 
 
Stupeň 4 je povolený, 
ak sú nábytkové 
textílie, záclony alebo 
závesy svetlofarebné 
(štandardná sýtosť 
< 1/12) a sú vyrobené 
z viac ako 20 % vlny 
alebo iných 
keratínových vlákien, 

ISO 105 B02 alebo 
ekvivalentná 
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z viac ako 20 % 
hodvábu alebo z viac 
ako 20 % ľanu alebo 
iných lykových 
vlákien. 

z viac ako 20 % 
hodvábu alebo z viac 
ako 20 % ľanu alebo 
iných lykových 
vlákien. 

Overenie: Všetky výrobky musia byť testované podľa normy ISO 105 
B02 alebo ekvivalentnej. Výrobky s certifikátom environmentálnej značky 
Typ 1 spĺňajúce uvedené kritériá sa budú považovať za vyhovujúce. 
Uznajú sa aj iné vhodné dôkazné prostriedky, ako napríklad iné súkromné 
alebo vnútroštátne textilné označenia spĺňajúce uvedené kritériá, technická 
dokumentácia výrobcu alebo protokol o skúške od uznávanej inštitúcie. 

Overenie: Všetky výrobky musia byť testované podľa normy ISO 105 
B02 alebo ekvivalentnej. Výrobky s certifikátom environmentálnej značky 
Typ 1 spĺňajúce uvedené kritériá sa budú považovať za vyhovujúce. Uznajú 
sa aj iné vhodné dôkazné prostriedky, ako napríklad iné súkromné alebo 
vnútroštátne textilné označenia spĺňajúce uvedené kritériá, technická 
dokumentácia výrobcu alebo protokol o skúške od uznávanej inštitúcie. 
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KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 
Ďalšie body sa pomerne pridelia za: 
 
1. Ekologicky vyrobená bavlna alebo iné prírodné vlákna (pozri 

vysvetľujúcu poznámku) 
 
Uchádzači musia uviesť hmotnostný podiel bavlny alebo iných prírodných 
vlákien použitých v konečnom výrobku pochádzajúcich z ekologickej 
výroby. Na to, aby sa textília mohla považovať za takto vyrobenú, plodina, 
z ktorej pochádza vlákno, musí byť vypestovaná v súlade s nariadením (ES) 
č. 834/2007. 
 
Overenie: Dodávateľ musí poskytnúť dôkaz o pôvode použitých vlákien 
a ekologickom spôsobe ich výroby, napríklad ekologické logo EÚ alebo 
schválené vnútroštátne logá pre ekologickú výrobu. 
 

Ďalšie body sa pomerne pridelia za: 
 
1. Ekologicky vyrobená bavlna alebo iné prírodné vlákna (pozri 

vysvetľujúcu poznámku) 
 
Uchádzači musia uviesť hmotnostný podiel bavlny alebo iných prírodných 
vlákien použitých v konečnom výrobku pochádzajúcich z ekologickej 
výroby. Na to, aby sa textília mohla považovať za takto vyrobenú, plodina, 
z ktorej pochádza vlákno, musí byť vypestovaná v súlade s nariadením (ES) 
č. 834/2007. 
 
Overenie: Dodávateľ musí poskytnúť dôkaz o pôvode použitých vlákien 
a ekologickom spôsobe ich výroby, napríklad ekologické logo EÚ alebo 
schválené vnútroštátne logá pre ekologickú výrobu. 

Ďalšie body sa pomerne pridelia za: 
 

2. Recyklované vlákna 
 
Uchádzači musia uviesť hmotnostný podiel recyklovaných vlákien vo 
výrobku, t. j. vlákien pochádzajúcich iba z odrezkov výrobcov textilu 
a odevov alebo zo spotrebiteľského odpadu (textilného alebo iného 
odpadu). 
 
Overenie: Dodávateľ musí poskytnúť dôkaz o pôvode použitých 
recyklovaných vlákien. 

Ďalšie body sa pomerne pridelia za: 
 

2. Recyklované vlákna 
 
Uchádzači musia uviesť hmotnostný podiel recyklovaných vlákien vo 
výrobku, t. j. vlákien pochádzajúcich iba z odrezkov výrobcov textilu 
a odevov alebo zo spotrebiteľského odpadu (textilného alebo iného 
odpadu). 
 
Overenie: Dodávateľ musí poskytnúť dôkaz o pôvode použitých 
recyklovaných vlákien. 
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Vysvetľujúce poznámky 
 
Environmentálne značky Typ I alebo ISO 14024 
 
Environmentálne značky Typ I alebo ISO 14024 majú základné kritériá stanovené nezávislým orgánom a sú monitorované procesom certifikácie a auditu. Sú 
vysoko transparentným, spoľahlivým a nezávislým zdrojom informácií. Tieto značky musia spĺňať nasledujúce podmienky:  

• požiadavky na značky sú založené na vedeckých dôkazoch,  
• environmentálne značky sa prijímajú za účasti všetkých zúčastnených strán, ako sú napríklad štátne orgány, spotrebitelia, výrobcovia, distribútori 

a environmentálne organizácie,  
• sú dostupné pre všetky zainteresované strany. 

 
Vo verejnom obstarávaní môžu obstarávatelia požadovať splnenie kritérií na podporu určitej environmentálnej značky a možnosť použiť túto environmentálnu 
značku ako jednu z foriem preukázania zhody. Nemôžu však požadovať, aby výrobok mal environmentálnu značku. Okrem toho verejní obstarávatelia môžu 
použiť len tie kritériá environmentálnej značky, ktoré sa vzťahujú na charakteristiky samotných výrobkov alebo služieb alebo na výrobné procesy, ale nie tie, 
ktoré sa týkajú všeobecného riadenia podniku. 
 
Dôkaz o súlade 
 
Ak sa v overení splnenia kritérií uvádza, že je možné použiť iný vhodný dôkazný prostriedok, mohla by sem patriť technická dokumentácia od výrobcu, 
protokol o skúške od uznaného orgánu alebo iné relevantné dôkazy. Verejný obstarávateľ sa v jednotlivých prípadoch bude musieť presvedčiť, či z 
technického a právneho hľadiska možno predložený dôkaz považovať za vhodný. 
 
Ekologicky vyrobená bavlna alebo iné prírodné vlákna 
Vyžadovanie určitého percentuálneho podielu ekologicky vyrobenej bavlny alebo iných prírodných vlákien a recyklovaných vlákien môže viesť k značnému 
zníženiu vplyvu na životné prostredie. Je však potrebné poznamenať, že dostupnosť týchto výrobkov je stále obmedzená. Kritériá ZVO preto navrhujú, aby 
požiadavky neboli súčasťou technických špecifikácií, ale kritérií na vyhodnotenie ponúk. Ak však verejný obstarávateľ odhaduje – napríklad na základe 
analýzy trhu – že trh s ekologickými či recyklovanými výrobkami na nakupované textílie je dostatočne rozvinutý, možno toto kritérium zahrnúť aj do 
technických špecifikácií požadovaním určitého percentuálneho podielu textílií spĺňajúcich tieto požiadavky. Okrem toho by bolo možné udeliť dodatočné 
body vo fáze vyhodnocovania ponúk za dodatočný percentuálny podiel ekologických/recyklovaných výrobkov. 
 
Pesticídy 

1. Uvádzanie na trh a používanie väčšiny pesticídov uvedených v tabuľke je už zakázané. 
2. Používanie pentachlórfenolu ako pesticídu v skupine prípravkov na ochranu rastlín je už zakázané a je prísne obmedzené v prípade iných aplikácií 

pesticídov vrátane biocídov. 



 17 

 
Farbivá 
 
Obmedzenia týkajúce sa uvádzania na trh a používania modrého farbiva s indexovým číslom 611-070-00-2 sú osobitne upravené smernicou Komisie 
2003/3/ES. 
 
Odporúčajú sa aj ďalšie kritériá (výrobný proces a kritériá týkajúce sa vlákien) na základe environmentálnej značky EÚ. Keďže je však v súčasnosti na trhu 
málo výrobkov, ktoré nesú environmentálnu značku EÚ pre textílie, je potrebné poznamenať, že pred uplatnením týchto kritérií v špecifikáciách by mal 
verejný obstarávateľ vykonať prieskum trhu, aby preveril ceny a dostupnosť. Alternatívne by sa mohli použiť ako kritériá na vyhodnotenie ponúk. 
 
Ak je hmotnostný podiel týchto vlákien väčší ako 5 % celkovej hmotnosti textilných vlákien vo výrobku, musia byť splnené príslušné kritériá európskej 
environmentálnej značky. Dokument s úplným zoznamom kritérií sa nachádza na adrese: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:197:0070:0086:SK:PDF 
 

• Akryl (kritérium 1) 
• Bavlna a iné prírodné celulózové vlákna zo semien (vrátane kapku) (kritérium 2). Výrobky pochádzajúce z ekologickej výroby sa budú automaticky 

považovať za vyhovujúce 
• Elastan (kritérium 3) 
• Ľan a ostatné lykové vlákna (vrátane konope, juty a ramie) (kritérium 4) 
• Surová vlna a ostatné keratínové vlákna (vrátane vlny z oviec, tiav, alpak a kôz) (kritérium 5) 
• Syntetické vlákna z celulózy (vrátane viskózy, lyocelu, acetátu, kupra a triacetátu) (kritérium 6) 
• Polyamid (kritérium 7) 
• Polyester (kritérium 8) 
• Polypropylén (kritérium 9) 

 
Overenie: Uchádzači musia poskytnúť zoznam všetkých vlákien, ktorých hmotnostný podiel je väčší ako 5 % celkovej hmotnosti textilných vlákien 
vo výrobku, spolu s príslušnou dokumentáciou preukazujúcou splnenie príslušných kritérií. Výrobky s certifikátom environmentálnej značky Typ 
1 spĺňajúce uvedené kritériá sa budú považovať za vyhovujúce. Uznajú sa aj iné vhodné dôkazné prostriedky, ako napríklad iné súkromné alebo 
vnútroštátne textilné označenia spĺňajúce uvedené kritériá, technická dokumentácia výrobcu alebo protokol o skúške od uznávanej inštitúcie. 
 
Výrobky musia spĺňať tieto kritériá environmentálnej značky EÚ týkajúce sa chemikálií a metód spracovania. Dokument s úplným zoznamom kritérií sa 
nachádza na adrese: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:197:0070:0086:SK:PDF 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:197:0070:0086:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:197:0070:0086:EN:PDF
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• Prídavné a apretačné prostriedky na vlákna a priadzu (kritérium 10) 
• Prídavné chemikálie (kritérium 14) 
• Detergenty, zmäkčovače textílií a komplexotvorné činidlá (kritérium 15) 
• Bielidlá (kritérium 16) 
• Nečistoty vo farbivách (kritérium 17) 
• Nečistoty v pigmentoch (kritérium 18) 
• Vypúšťanie odpadovej vody zo spracovania za mokra (kritérium 27) 

 
Overenie: Uchádzači musia poskytnúť zoznam všetkých vlákien, ktorých hmotnostný podiel je väčší ako 5 % celkovej hmotnosti textilných vlákien 
vo výrobku, spolu s príslušnou dokumentáciou preukazujúcou splnenie príslušných kritérií. Výrobky s certifikátom environmentálnej značky Typ 
1 spĺňajúce uvedené kritériá sa budú považovať za vyhovujúce. Uznajú sa aj iné vhodné dôkazné prostriedky, ako napríklad iné súkromné alebo 
vnútroštátne textilné označenia spĺňajúce uvedené kritériá, technická dokumentácia výrobcu alebo protokol o skúške od uznávanej inštitúcie. 
 
Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Verejní obstarávatelia budú musieť v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a súťažných podkladoch uviesť, koľko 
dodatočných bodov udelia za každé kritérium. Environmentálne kritériá vyhodnocovania by mali tvoriť spolu minimálne 15 % celkového počtu dostupných 
bodov. 
 
 
Posúdenie nákladov 
 
Štúdia Komisie o nákladoch a prínosoch ZVO z roku 2007 preskúmala finančné dôsledky nakupovania zelených (s environmentálnou značkou) čistiacich 
výrobkov v textilnom priemysle – na príklade nakupovania pracovných odevov. 
 
Keďže však v tom čase neboli na trhu takmer žiadne výrobky s environmentálnou značkou EÚ, ktoré by pre verejných obstarávateľov boli relevantné 
v skúmaných oblastiach (v skutočnosti len jeden dodávateľ), nebolo možné nájsť porovnávacie informácie. 
 
Hoci v súkromnom sektore majú nákupy ekologického oblečenia tendenciu byť približne dvakrát drahšie, jeden príklad identifikovaného verejného 
obstarávania (mestská polícia v Zürichu) naznačil, že cenové rozdiely pre policajné uniformy boli zanedbateľné – pravdepodobne preto, že náklady na 
konečnú úpravu textilu sú nižšie ako v prípade tradičných výrobkov, čo kompenzovalo vyššiu cenu zaplatenú za ekologické vlákna. 
 
Zürišský prípad takisto naznačil, že kvalita a používateľský komfort zelenej alternatívy sú vyššie ako v prípade tradičných výrobkov. 
 
Posudzovanie životného cyklu 
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V štúdii z apríla 2010 zadanej spoločnosťou Defra v Spojenom kráľovstve sa použilo posudzovanie životného cyklu na určenie relatívnych vplyvov textilných 
vlákien na životné prostredie pomocou ukazovateľov ako spotreba energie, spotreba vody, emisie skleníkových plynov, odpadové vody a priame využívanie 
pôdy. Výsledky sú uvedené v tejto tabuľke: 
 
 
 
 
 
  
 Spotreba 

energie  
Spotreba vody  Skleníkové plyny Odpadové vody  Priame 

využívanie pôdy  
Klesajúci 
vplyv na 
životné 
prostredie  

Akryl  
Nylon  
Polyester/PTT  
Regenerovaná 
celulóza 
(viskóza, modal)  
PLA/bavlna/ 
Lyocel  
Vlna  
Prírodné lykové 
vlákna (žihľava, 
konope, ľan)  

Bavlna  
Hodváb  
Nylon  
Regenerovaná 
celulóza  
Akryl  
Konope  
Vlna  
Prírodné lykové 
vlákna  
Polyester  

Nylon  
Polyester  
Lyocel  
PLA  
Viskóza  
Modal  
Bavlna  
Prírodné lykové 
vlákna  
Vlna  

Vlna  
Regenerovaná 
celulóza  
Prírodné lykové 
vlákna  
Nylon  
Polyester  

Vlna  
Ramie  
Bavlna  
Ľan  
Konope  
Viskóza a modal  
Juta  
PLA  
Lyocel  
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