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Zelené nakupování

ZELENÝ HOTEL A KEMP

Ekologicky šetrné ubytovací služby pro turisty

Ubytovací zařízení či kemp
může být označen:

Podniky označené ekoznačkou
se věnují péči o životní prostředí
a zdraví těmito způsoby:
• využívání obnovitelných zdrojů energie
• výběr dodavatelů, kteří berou ohled na životní

prostředí
• důraz na úspory vody a elektrické energie
• předcházení vzniku odpadů
• používání ekologicky šetrných výrobků označených

ekoznačkou

Kontakt

CENIA,
česká informační agentura životního prostředí

Litevská 8
100 05 Praha 10
Tel.: 267 225 269, 267 225 347

ekoznacka@cenia.cz
www.ekoznacka.cz
www.cenia.cz

• Ekoznačkou EU
• ekoznačkou Ekologicky šetrná služba

Žadatel může zvolit jedno či obě loga, která se
udílejí na základě splnění stejných podmínek.

Co přináší ekoznačka
ubytovacímu zařízení:
• eko-efektivitu
• možnost používat ekoznačku při propagaci zařízení
• zařazení do oficiálních databází a katalogů vydáva-

ných či vedených Evropskou komisí či Ministerstvem
životního prostředí

• potenciální konkurenční výhodu

Ekoznačku udílí ministr životního prostředí.

Ekoznačka se umí přizpůsobit rozdílnému 
charakteru žadatelských subjektů.



Šetří životní prostředí

• Turistická ubytovací zařízení s ekoznačkou dbají na
nižší spotřebu vody a energie.

• Při svém provozu upřednostňují výrobky, které jsou
šetrnější k životnímu prostředí.

• Umožňují, aby se na přání hostů ručníky a povlečení
měnily jen jednou nebo dvakrát týdně.

• Úklidový personál používá desinfekční prostředky jen
tam, kde je to nezbytně nutné.

• Hosté jsou informováni, jak mohou, pokud chtějí,
k ekologicky šetrnému provozu sami přispět.

Šetří peníze

• Okna splňují přísnější standard tepelné prostupnosti
kvůli úsporám energie i vyššímu komfortu ubytova-
ných hostů.

• Protože zavlažování rostlin uprostřed dne zvyšuje
odpar, ekoznačku získají snadněji ti ubytovatelé,
kteří rostliny nechávají zalévat večer nebo ráno.

• Účinnost kotlů musí být alespoň 92 %. 

• Alespoň 50 % spotřebovávané elektřiny pochází
z obnovitelných zdrojů energie. (Pokud je to možné.)

• Energeticky účinné technologie jako solární panely na
ohřev teplé vody a využívání dešťové vody jsou před-
ností.

• Klimatizační jednotky musejí mít energetickou účin-
nost třídy A.

• Alespoň 80 % zdrojů světla musí mít energetickou
účinnost třídy A.

Ubytovací zařízení a kempy označené ekoznačkou

Šetří zdraví

• Ve všech společně užívaných vnitřních prostorech
musejí být k dispozici nekuřácká oddělení.

• Je upřednostňováno používání výrobků s ekoznačkou,
aby hosté i pracovníci nebyli vystavování škodlivým
výparům, např. z nátěrových hmot, čisticích prostřed-
ků apod.

• V nabídce bývají místní pokrmy a potraviny v biokvalitě.

• Úklidový personál používá čisticí prostředky s mírou
a desinfekční prostředky jen tam, kde je to nezbytně
nutné.

• Množství používaných chemických prostředků se sle-
duje a vyhodnocuje.

Užitečné odkazy

www.ecolabel.eu Stránky programu
ekoznačení EU

ec.europa.eu/ecat Databáze všech služeb
a výrobků označených 
Ekoznačkou EU

www.ekoznacka.cz Stránky českého
programu ekoznačení

www.ekoznacka.cz/seznam Stránka s databází všech
služeb a výrobků
s ekoznačkou v Česku

Ekoznačka je ochrannou známkou, udílenou nezávislou
stranou na  základě důkladně ověřených faktů. Kromě
běžného spotřebního zboží (nátěrové hmoty, mycí a čis-
ticí prostředky, kancelářské potřeby, teplovodní kotle,
nábytek atp.) je určena i službám. Služby mohou mít
velký negativní dopad nejen za životní prostředí, ale i na
zdraví uživatelů - hostů.

Ekoznačka pro turistické ubytovací služby je určena pro-
vozovatelům všech druhů ubytovacích zařízení či
kempů. Byla vytvořena za účelem ocenění ubytovacích
služeb a zároveň jako orientační pomůcka pro turisty,
kteří respektují životní prostředí a vyžadují služby vyso-
ké úrovně.

Označení ubytovacích služeb logem eko-
značky je věrohodnou zárukou jejich kvali-
ty a odpovědného přístupu k životnímu
prostředí.

Zájemce z řad poskytovatelů turistických ubytovacích
služeb může získat obě loga najednou. Díky požadova-
ným opatřením dochází nejen k úsporám, ale i ke
zvýšení zájmu ze strany hostů. V celé Evropské unii jsou
v současnosti certifikovány stovky hotelů a penzionů
a desítky kempů.

 

Ekoznačka


