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Během listopadu 2001 byla oceněna celá řada výrobků známkou „Ekologicky šetrný výrobek“.
První akcí, při níž byly certifikáty udělovány, byl slavnostní večer při příležitosti udílení Národní ceny
za jakost, který se konal 13. listopadu 2001 ve Španělském sále Pražského hradu.

Vyvrcholil jím celonárodní
program „Listopad – měsíc
kvality v ČR“ a byl nejvý-
znamnější událostí „Evrop-
ského týdne kvality“. Večera
se zúčastnili představitelé
vlády, zástupci významných
podniků, organizací, podni-
katelských svazů a asociací.
V průběhu večera předal

ministr životního prostředí RNDr. Miloš Kužvart
známky „EŠV“ šesti výrobkům čtyř českých firem.

V kategorii výrobků „Nátěrové hmoty ředitelné vodou“
Známka č. 04-45 BALAKRYL LAK LESK V1630
a LAK POLOMAT V 1640
Výrobce: BARVY TEBAS spol. s r.o., Poděbradská 7,
190 05 Praha 9

V kategorii výrobků „Kotle teplovodní průtočné
na plynná paliva do výkonu 50 kW“ 
Známka č. 11-14 THERM PRO 14 TKX závěsné ply-
nové teplovodní průtočné kotle
Výrobce: THERMONA, spol. s r.o., Stará Osada 258,
664 84 Zastávka u Brna

V kategorii výrobků „Grafický papír ze sběrového
papíru“
Známka č. 10-02 přírodní papír recyklovaný
Výrobce: KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Nádražní
266, 543 71 Hostinné

V kategorii výrobků „Aglomerované materiály na
bázi dřeva a výrobky z nich“
Známka č. 12-02 laminované třískové desky
Známka č. 12-03 nábytek řady ALFA
Známka č. 12-04 nábytek řady ALFA
Výrobce: ALFA ŘÍČANY a.s., Černokostelecká 1623,
251 01 Říčany 

Další výrobky obdržely ocenění na slavnostním
večeru v úterý 20. listopadu 2001 v Obecním domě
v Praze, kdy byla ocenění předána společně s udě-
lováním Ceny ministra. Pro předání certifikátů „EŠV“
bylo připraveno osm nových výrobků, vyráběných
pěti českými výrobci. V rámci Národního progra-
mu označování ekologicky šetrných výrobků tak
už získalo ocenění více než 260 výrobků od 44
firem v 29 výrobkových kategoriích, ve kterých
jsou stanovena kritéria pro získání známky „EŠV“.

V kategorii výrobků „Nátěrové hmoty ředitelné vodou“
Známka č. 04-46 OKAPOL PRIMER V 2003 a OKA-
POL V 2025 email na okapy
OKAPOL je barva na okapy a pozinkované plechy,
ale i železné a ocelové konstrukce. Vyrábí se ve dvou
variantách, jako základní a vrchní. Jedná se o vodou

ředitelnou antikorozní barvu na bázi akrylátové prys-
kyřice. Má dobrou přilnavost, kryvost a dobrou och-
rannou účinnost.
Výrobce: BARVY TEBAS spol. s r.o., Poděbradská 7,
190 05 Praha 9

V kategoriích „Teplovodní kotle na plynná paliva
vybavené atmosférickým hořákem“ a „Teplovodní
kotle průtočné na plynná paliva do výkonu 50 kW“ 
Známka č. 05-24 VIADRUS G 100 ECO Gladiátor
teplovodní litinový plynový kotel
Stacionární teplovodní kotel Gladiátor je moderní ply-
nový spotřebič vhodný pro vytápění středně velkých
a větších objektů, jako jsou školy, výrobní dílny, budovy
občanské vybavenosti apod. Progresivní konstrukce
kotle umožňuje dosahovat nízkých emisí látek zne-
čišťujících ovzduší a vysoké účinnosti.
Známka č. 11-16 VIADRUS K 1 závěsný konden-
zační kotel
Závěsný kondenzační kotel je určen pro spalování
zemního plynu. Svou velikostí je vhodný jak pro vytá-
pění rodinných domků, rekreačních zařízení, tak i pro
rekonstrukci zdrojů tepla v samostatných bytových
jednotkách.
Výrobce: ŽDB a.s., závod topenářské techniky VIAD-
RUS, Bezručova 300, 735 93 Bohumín

V kategorii „Aglomerované materiály na bázi dřeva
a výrobky z nich“
Známka č. 12-05 GRADUS kancelářský nábytek
a hotelový nábytek
Kancelářský a hotelový nábytek GRADUS se vyrábí
z laminovaných dřevotřískových desek, jejichž hrany
jsou opatřeny plastovou hranou ABS. Základní
modelovou řadu tvoří 72 skříňových a stolových
prvků v několika barevných variantách.
Firma: Josef Šebek, Jílovská 320, 252 45 Zvole
u Prahy

Ministr Kužvart předává certifikáty EŠV ve Španělském sále
Foto: archiv MŽP
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Známka č. 12-08 kancelářský nábytek – systém
ARKUS
Známka č. 12-09 kancelářský nábytek – systém
CLASSIC
Známka č. 12-10 kancelářský nábytek – systém
HORIZONT

Systém ARKUS je nábytek především pro vybavo-
vání pracovišť administrativy. Tvoří jej stolová
sestava, kontejnery a skříně. Kancelářský nábytek
CLASSIC je určen pro vybavení pracovišť nižšího
cenového standardu. Systém HORIZONT splňuje
svými rozměry a ergonomickými parametry ty nejná-
ročnější požadavky kladené na tento druh výrobků.
U všech typů nábytku a. s. TECHO je základním
materiálem dřevotřísková nebo dřevovláknitá deska,
opatřená hranou ABS.
Firma:TECHO a.s., U továren 770/1b, 102 00 Praha 10 

Známka č. 12-11 kancelářský nábytek – SCHAERF
– ROVI
Kancelářský nábytek SCHAERF-ROVI je vyroben na
bázi velkoplošných materiálů, laminovaných desek
na bázi dřeva. Je sestavován z hotových dílců, které
pro firmu připravují smluvní subdodavatelé. Korpusy
skříněk, dveře a čela zásuvek jsou vyrobeny z lami-
nované dřevotřískové desky, police z laminované
laťovky. Hrany desek jsou opatřeny hranou ABS.
Firma: SCHAERF – ROVI spol. s r.o., Krouna 322,
539 43 Krouna 

(z materiálů Agentury pro ekologicky šetrné
výrobky a tiskového oddělení MŽP)

Úvod
Čistší produkce je nástrojem preventivní ochrany

životního prostředí, která posuzuje dopady činnosti
člověka na životní prostředí jako celek. Je zamě-
řena na prevenci, tedy snížení množství a toxicity
odpadů (tuhých, kapalných i plynných) přímo u zdro-
je jejich vzniku. Uplatňování čistší produkce nepod-
poruje přenášení znečištění z jedné složky životního
prostředí do druhé.

Celkový světový trend v ochraně životního pro-
středí směřující k využívání preventivních nástrojů
a mnohonásobně potvrzená vysoká efektivnost
metody čistší produkce pro průmyslové podniky
a služby byly hlavní důvody, proč vláda České repub-
liky schválila svým usnesením č. 165 ze dne 9. 2.
2000 Národní program čistší produkce (dále jen
NPCP). Cílem NPCP je podpora preventivních
nástrojů a jejich větší uplatnění ve všech resortech
národního hospodářství. 9. dubna 2001 byla vláda ve
smyslu výše uvedeného usnesení vlády informována
o vyhodnocení přínosů NPCP za rok 2000.

Praktické využití čistší produkce v ČR ukázalo,
že bylo dosaženo velmi dobrých výsledků z hlediska
ekoefektivity této metody. Pozitivní výsledky se proje-
vily u průmyslových podniků ve snížení množství
a toxicity odpadů, došlo k efektivnějšímu využívání
energií, surovin a materiálů. Uplatnění metody často
umožnilo používat koncové technologie s menší
kapacitou (čistírny odpadních vod, odlučovače aj.
zařízení, která omezují výstup znečištění do životního
prostředí). V některých případech přispěla aplikace

čistší produkce k tomu, že koncové technologie
nebylo nutné vůbec instalovat. Uplatnění čistší pro-
dukce tak vedlo nejen k environmentálním, ale i eko-
nomickým přínosům. K nepochybným přínosům pat-
řilo i snížení dopadu výroby na lidské zdraví
a bezpečnost práce.

Mezinárodní aktivity ČR v oblasti čistší produkce
Aktivity v oblasti čistší produkce začaly v České

republice probíhat od roku 1992 v rámci česko-nor-
ského projektu, jehož cílem bylo vybudování základ-
ních kapacit pro šíření čistší produkce. V roce 1994
bylo založeno České centrum čistší produkce,
které se záhy zapojilo do mezinárodní sítě národních
center čistší produkce v rámci aktivit Organizace OSN
pro průmyslový rozvoj (UNIDO) a Programu OSN pro
životní prostředí (UNEP). Úspěchy aplikace čistší pro-
dukce v ČR jsou hodnoceny na mezinárodním poli
velice pozitivně a České centrum čistší produkce je
považováno za jedno z nejúspěšnějších národních
center na světě. V souvislosti s naplňováním usne-
sení vlády č. 165 ze dne 9. 2. 2000 se stalo České
centrum čistší produkce Agenturou NPCP.

Aktivní roli v mezinárodním měřítku potvrdila
Česká republika i svým podpisem Mezinárodní
deklarace o čistší produkci v březnu 1999. Cílem
deklarace je podpořit stávající a iniciovat nové aktivity
v oblasti čistší produkce. Deklarace specifikuje záva-
zek používat a propagovat preventivní strategii čistší
produkce. Její přípravu inicioval UNEP a byla přijata
dne 28. 9. 1998 v Koreji. Signatáři deklarace mohou

�
�����)	
���"����*�/0��	��
�	���1���("�������)��23�4

Zástupci oceněných firem na slavnostním večeru ve Špa-
nělském sále Foto archiv MŽP
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být ředitelé podniků a představitelé vládních i nevlád-
ních organizací, kteří chtějí dobrovolně zveřejňovat
výsledky své organizace při naplňování deklarace.

Kromě podpisu Mezinárodní deklarace o čistší
produkci se ČR přihlásila k dalším mezinárodním
dokumentům nebo úmluvám, které podporují čistší
produkci, a to:

� k Akčnímu programu Konference OSN o životním
prostředí a rozvoji (UNCED, Rio de Janeiro, 1992),
Agendě 21, kde je čistší produkce opakovaně
zmiňována v kapitole 20 (nebezpečné odpady)
a kapitole 30 (úloha obchodu a průmyslu);

� k Basilejské úmluvě o kontrole pohybu nebez-
pečných odpadů přes hranice států a jejich zneš-
kodňování, ve které se ČR kromě jiného zavázala
podporovat prevenci vzniku odpadů (UNEP,
Basilej, 1989, ČR přistoupila k úmluvě v roce 1993
a úmluva byla vyhlášena sdělením MZV č. 100/
1994 Sb.);

� k deklaraci konference ministrů životního pro-
středí (Sofie 1995), ve které se ČR připojila
k výzvě zavést čistší produkci ve velkých a střed-
ních podnicích v odvětvích s významným dopa-
dem na životní prostředí nejpozději do roku 2003;

� k dokumentům přijatým na 4. mezinárodní konfe-
renci EHK OSN (Aarhus, 23. – 25. 6. 1998), vyjad-
řujícím vůli podniknout konkrétní opatření k dal-
šímu zlepšování životního prostředí a reagovat na
vyvíjející se politickou i ekonomickou situaci ade-
kvátní modifikací procesu „Životní prostředí pro
Evropu“;

� k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu, která
směřuje k podpoře trvale udržitelného rozvoje,
a k jejímu Kjótskému protokolu, jenž je zaměřen
na stanovení kvantitativních redukčních emisních
cílů smluvních států u skleníkových plynů a způ-
soby jejich dodržení (Kjótský protokol ČR pode-
psala 23. 11. 1998).
Význam čistší produkce při omezování negativ-

ního vlivu na životní prostředí zdůraznilo i 6. zasedání
Komise OSN pro udržitelný rozvoj (New York, 20. 4. –
1. 5. 1998).

Semináře UNEP o čistší produkci
na vysoké úrovni

UNEP klade velký důraz na zavádění čistší pro-
dukce. Kromě přípravy Mezinárodní deklarace
o čistší produkci to dokládá i pořádání mezinárod-
ních seminářů o čistší produkci. Tyto semináře na
úrovni vysokých představitelů (high-level seminars)
organizuje UNEP každé dva roky ve spolupráci
s hostitelskou zemí. Cílem seminářů je výměna zku-
šeností a periodické zhodnocení dosažených výsled-
ků v oblasti čistší produkce. Semináře jsou pořádány
od roku 1990.

V říjnu 2000 se uskutečnil v Montrealu již 6. semi-
nář o čistší produkci na vysoké úrovni, organizo-
vaný UNEP a kanadskou vládou. Semináře se
zúčastnilo více než 230 delegátů z 80 zemí, zástupců
veřejného i soukromého sektoru a občanské společ-
nosti. Semináře se za Českou republiku zúčastnila
čtyřčlenná delegace pod vedením ministra životního
prostředí Miloše Kužvarta. 6. seminář věnoval

pozornost především provázanosti strategie čistší
produkce a udržitelného rozvoje.

Česká republika je díky svým dosavadním aktivi-
tám považována za nejvýznamnějšího aktéra čistší
produkce ve středo- a východoevropském regionu.
V této souvislosti ministr životního prostředí ČR Miloš
Kužvart nabídl panu Klausu Töpferovi, zástupci gene-
rálního tajemníka OSN a výkonnému řediteli UNEP,
aby se Česká republika stala hostitelskou zemí
a uspořádala ve spolupráci s UNEP 7. seminář
o čistší produkci v roce 2002 v Praze.

7. seminář o čistší produkci v roce 2002 v Praze 
7. seminář o čistší produkci se uskuteční ve dnech

29. – 30. dubna 2002 v Kongresovém centru v Praze.
28. dubna 2001 v předvečer semináře proběhne slav-
nostní podpis Mezinárodní deklarace o čistší pro-
dukci vybranými zástupci podnikové sféry z ČR i za-
hraničí. Seminář zahájí výkonný ředitel UNEP Klaus
Töpfer a ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart.

Semináře se na pozvání UNEP zúčastní celkem
asi 300 hostů (z toho 250 zahraničních hostů repre-
zentujících 100 zemí) z oblasti státní správy, prů-
myslu a občanské společnosti. Seminář se stane
fórem, v jehož rámci má být dosaženo konsensu
a navázáno partnerství nezbytné pro podporu politik
a strategií trvale udržitelné výroby a spotřeby.

Výstupem semináře bude příspěvek čistší pro-
dukce k Světovému summitu o udržitelném rozvoji,
který se uskuteční 2. – 11. 9. 2002 v jihoafrickém
Johannesburgu. Zvláštní pozornost bude proto věno-
vána přípravě programu a vyhodnocení plnění cílů
kapitoly 20 a 30 Agendy 21.

Konkrétní úkoly 7. semináře o čistší produkci
jsou následující:
� Zahrnout agendu trvale udržitelné výroby a spo-

třeby do hlavních rozhodovacích procesů, s cílem
zajistit příležitosti pro produktivnější investování
a tak přispět ke zdravé budoucnosti – z hlediska
hospodářství i životního prostředí.

� Zlepšit fungování tržních mechanismů tak, aby
ceny výrobků odrážely environmentální a spole-
čenské náklady výrobních procesů a využití
a zneškodňování výrobků, a nepodléhaly přímým
nebo nepřímým dotacím.

� Využít politické nástroje, technologie a metody řízení
na podporu metod zohledňování životního cyklu
v trvale udržitelné výrobě a spotřebě – a získat tak
tři přínosy: ekonomický, sociální a environmentální.
UNEP zabezpečuje přípravu semináře zejména

po odborné stránce (příprava programu, nominace
účastníků a komunikace s nimi, příprava podklado-
vých materiálů). Česká strana zajišťuje seminář po
organizační stránce. Veškeré místní náklady spojené
s uspořádáním semináře hradí MŽP v rámci své roz-
počtové kapitoly.

odbor globálních vztahů MŽP,
odbor strategií MŽP

(Pozn. red. Tento materiál byl předložen jako informace
pro vládu. Odbor strategií MŽP upozorňuje všechny pří-
padné zájemce o účast na semináři, že jde o uzavřené
expertní jednání, jehož účastníky nominuje UNEP. Veškeré
materiály z konference budou dostupné na webových strán-
kách MŽP i UNEP.)


