
BIOPOTRAVINY

Označení BIO nám dává jistotu,
že se v daném zboží
nevyskytují cizorodé látky.
Také garantuje, že zboží bylo
vypěstováno v souladu s
přírodou bez použití umělých
hnojiv, chemických přípravků,
postřiků, hormonů. A pokud se
jedná o maso, tak víme, že
zvíře mělo důstojný život a
netrpělo. 

V Evropské unii je možno
používat celoevropskou
značku pro biopotraviny.



OBLEČENÍ

oblečením z biotextilu, je
vyrobeno ze suroviny, které
pochází z ekologického
zemědělství.



EKOLOGICKY ŠETRNÉ
VÝROBKY A SLUŽBY

Výrobky, s touto značkou
zaručují, že byly vyrobeny v
České republice či z českých
surovin. 
Výrobky, jsou podrobeny
důkladné kontrole, ve které je
důraz kladen na vliv na životní
prostředí a zdraví ve všech
fázích výroby a spotřeby
daného výrobku.  

Alternativním značením
ekologicky šetrných výrobků. 
Výrobky procházejí kontrolou
šetrnosti výroby, spotřebních
vlastností a možností
likvidace. 



ČESKÉ VÝROBKY

Značkou Klasa odměňuje
ministr zemědělství
každoročně nejlepší
potravinářské a zemědělské
výrobky. Toto ocenění kvality
u domácích výrobků národní
kvality je udíleno na tři roky a
znamená, že výrobek pochází
z domácích surovin, celá jeho
výroba probíhala na území
české republiky a že splňuje
určené standardy kvality. 

Značka Český výrobek
zaručuje, že se jedná o zboží
vyrobené v České republice a
splňuje ekologické normy.  



TESTOVÁNÍ NA
ZVÍŘATECH

Tato značka pochází z Anglie,
není garantována žádným
státem a používají ji sami
výrobci pro výrobky, které
nebyly testovány na zvířatech.
Značka však nezaručuje, že
přísady testovány nebyly. 

Firmy označené tímto
certifikátem nesmí testy na
zvířatech ani provádět, ani je
zadávat jako zakázku jiným
subjektům. Kromě toho musí
dodržet stanovenou lhůtu
(cut-off date), po které se
nesmějí používat zvířata ani
při testování ingrediencí.  



KONTROLOVANÁ
PŘÍRODNÍ KOSMETIKA

Firmy s tímto certifikátem
nesmí na zvířatech testovat
výrobky ani ingredience,
mohou však používat
ingredience, které otestoval
smluvní partner. Někteří
výrobci, kteří certifikát získali,
proto ve svých materiálech
navíc uvádějí, že testy na
zvířatech ani nezadávají jiným
subjektům. 

Tato značka také garantuje,
že výrobek nebyl testován na
zvířatech.  



ELEKTRONIKA

V ČR povinnost označovat
elektrospotřebiče
energetickým štítkem. 
Na každé chladničce, pračce
atp. je výrazná barevná
samolepka, která každému
řekne, jaký je výrobek z
hlediska spotřeby elektrického
proudu. 



ÚSPORNÉ ZDROJE SVĚTLA

U počítačů, tiskáren, kopírek a
další kancelářské techniky se
můžeme setkat s označením
"Energy star", které označují el.
zařízení s nízkou spotřebou
energie. 

U úsporných světelných
zdrojů se lze setkat s logem
ELI, kterým jsou označeny
pouze ty výrobky, které
prošly certifikací
Mezinárodního fondu
ochrany životního prostředí. 



OBALY - ODPADY

Dle zákona se na obalech musí
vyskytnout dva údaje nebo
grafické značky a to známý
panáček vyhazující obal do
koše a trojúhelník s označením
obalu. 
Obrázek panáčka u koše značí
nejčastější způsob naložení s
obalem (vyhození do koše).  
Na trhu se vyskytují obaly,
které jsou vyrobeny z
materiálu, který vyžaduje po
použití speciální nakládaní.
Jedná se o nebezpečné
odpady, ale i o další. Takovéto
odpady musí být patřičně
označeny. 



OBALY - ODPADY

Trojúhelník tvořený třemi
šipkami, který je uvnitř
doplněn číselným kódem, se
týká recyklace. Pod tímto
trojúhelníkem je uveden
písmenný kód materiálu.
Většinou se jedná o zkratky
anglických názvů materiálů.  



KONTROLOVANÁ
PŘÍRODNÍ KOSMETIKA

Firmy s tímto certifikátem
nesmí na zvířatech testovat
výrobky ani ingredience,
mohou však používat
ingredience, které otestoval
smluvní partner. Někteří
výrobci, kteří certifikát získali,
proto ve svých materiálech
navíc uvádějí, že testy na
zvířatech ani nezadávají jiným
subjektům. 

Tato značka také garantuje,
že výrobek nebyl testován na
zvířatech.  



SPRAVDELIVÝ OBCHOD
(FAIR TRADE)

Koupí Fair Trade podporujete
farmáře v rozvojových zemích,
kteří v normálních podmínkách
dostávají za odvedneou práci
minimální podíl ačkoli
komodity, se kterými
obchodují, si na burze stojí v
dlouhodobém měřítku velmi
dobře. Bídné pracovní
podmínky zemědělců vedou k
drancování životního i
sociálního prostředí v
rozvojových zemích. 


