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ZeleNEJ obchod
... je OBCHOD

splňující nejdůležitější
zásady ekologicky
šetrného provozu.

... je ZNAČKA
garantující zákazníkům
ekologicky přívětivé
prostředí pro jejich
nákup.

Smyslem označení ZeleNEJ obchod
je rozšířit mezi spotřebitele a podnikatelské subjekty

v České republice povědomí o environmentálně šetrné
a odpovědné produkci a spotřebě. 

TIPY A RADY
PRO ENVIRONMENTÁLNĚ ŠETRNOU

A ODPOVĚDNOU SPOTŘEBU

www.zelenejobchod.cz

Aplikace MOJE CO2
– úspory ve spotřebě energií

a uhlíkové stopy

Pomáhá lidem doma i na cestách sledovat a šetřit 
energii. Kromě vyčíslení spotřeby aplikace informuje 
o velikosti uhlíkové stopy jako jednoduchého vyjádření 
vlivu lidských činností na životní prostředí a zejména 
klima. A pokud si zřídíte účet, můžete svoje výsledky 
sdílet na sociálních sítích, porovnávat vývoj v čase, 
nastavit si upozornění k vlastním výpočtům nebo je 
srovnávat s dalšími uživateli.
Tematicky jde o aktivity v oblastech: bydlení, doprava 
a životní styl. Aplikace ukazuje spotřebu u běžných 
aktivit, kde téměř každý může dosáhnout nemalých 
úspor změnou využívaných zdrojů energie, technologií 
či zařízení, způsobu provozu nebo chování. Součástí je 
sekce tipů naplněná užitečnými radami a doporučeními 
k možnostem úspor.

Označení ZeleNEJ obchod mohou získat subjekty ze sektoru 
maloobchodu, velkoobchodu, gastronomie (restaurace/
kavárna/bistro), služeb a e-shopů na základě naplnění jasně 
stanovených kritérií. Označením ZeleNEJ obchod se mohou 
prokázat ty podnikatelské subjekty, které nadstandardním 
způsobem naplňují principy ochrany životního prostředí, 
udržitelného rozvoje a environmentálně šetrného provozu. 
Kritéria (základní a výběrová) vycházejí ze standardů udržitel-
né spotřeby a z definovaných oblastí zastupujících činnosti a aktivity 
daného podnikatelského subjektu, se kterými se subjekt 
setkává během svého provozu a zároveň má možnost jejich 
ovlivnění. 
Přidělení odpovídajících bodů odpovídá splnění základních 
či výběrových kritérií. Množství získaných bodů je vyděleno 
celkovým počtem potenciálních bodů a je vypočítán procen-
tuální podíl vyjadřující míru plnění kritérií označení ZeleNEJ 
obchod. Posléze je subjektu přidělena příslušná úroveň značky 
ZeleNEJ obchod.

Současné běžné chladničky 
třídy A++ uspoří asi 45 %
energie oproti deset let starému 
spotřebiči stejné velikosti
(objem 230 l vč. mrazáku).

Za každý 1 °C nižší 
teploty ušetříme 
cca 6 % na jejím

vytápění. Správný 
provoz a údržba 
radiátorů může 
zvýšit účinnost 

topného systému 
až o čtvrtinu.

PŘÍKLADY TIPŮ

www.mojeco2.cz
Přizpůsobeno

i pro mobily a tablety.

i

 OCHRANA KLIMATU 

KOMPENZUJTE svoji osobní uhlíkovou stopu, uhlíkovou
stopu podniku, či pořádanou podnikovou akci, workshop 
nebo konferenci. Prostřednictvím uhlíkové kalkulačky
nejprve stanovte uhlíkovou stopu a poté ji kompenzujte
v rámci českého programu SLEDUJEME/SNIŽUJEME CO2.

více  www.uhlikovastopa.cz
  www.snizujemeco2.cz



 PRACÍ, ČISTICÍ A DEZINFEKČNÍ
 PROSTŘEDKY

UPŘEDNOSTŇUJTE ekologické čisticí a prací prostředky, 
které jsou svým složením šetrnější k životnímu prostředí.

např.

 NÁKUP ZBOŽÍ A SLUŽEB

ZOHLEDŇUJTE při nákupu výběru kancelářských zařízení, 
IT techniky a spotřebičů energetickou úspornost a objem 
vzniklých emisí. Kromě ekoznaček se držte např. důvěryhodných 
značek Energy Star, ekologický software, TCO (značka
pro úspornou výpočetní techniku) či energetický štítek.

např.

TISKNĚTE pouze na 100 % recyklovaný kancelářský papír 
(papír vyrobený výhradně ze sběrového materiálu). 
 
UPŘEDNOSTŇUJTE kancelářské potřeby (pořadače,
kalendáře, desky, šanony, popisovače apod.) bez PVC,
dále dřevěné tužky bez obsahu barviv s těžkými kovy.
Preferujte přírodní tužky bez laku či zvýrazňovače (fix)
a popisovače na vodní bázi (water based),
nebo bez organických rozpouštědel.

 HOSPODAŘENÍ S VODOU

NAINSTALUJTE spořiče vody do vodovodních baterií.
Výrobci uvádějí ušetření vody až o 50 %, a k tomu nižší výdaje 
na ohřev vody. 

např. www.watersavers.eu

POŘIĎTE si úsporné splachování, tzv. stop-tlačítko,
které umožňuje splachování kdykoliv přerušit.

ZACHYTÁVEJTE dešťovou vodu
– můžete ji využívat na zalévání kytek,
na úklid či praní. 
 
UVAŽUJTE při nové výstavbě, rekonstrukci
o dvojích rozvodech vody – dešťovou vodu
nebo tzv. šedou vodu z koupelen můžete využít
na splachování toalet, dešťovou vodu potom na úklid a praní.

 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

UVAŽUJTE, je nutné vše balit do samostatného
igelitového sáčku? Čím méně obalů, tím lépe
a čím větší balení výrobku, tím méně obalu.

NAHRAĎTE výrobky na jedno použití
– sáčky používejte vícekrát,
nápojové kelímky, nádobí a gastro obaly
či potřeby lze nahradit těmi biologicky rozložitelnými
– cukrová třtina, bambusové nádobí, papírové,
kompostovatelné z přírodních materiálů ad.

např. www.eko-plasty.cz
  www.dobreobaly.cz

MINIMALIZUJTE nákup PET lahví
a barelové vody – voda z kohoutku je zdravá,
levná a snadno přístupná.

POŘIĎTE SI nový designový prvek
do kanceláře či do obchodu,
zvelebte si místnost novým interiérovým
kompostérem.

např.

www.ekonakup.cz

 DOPRAVA 

JEZDĚTE do práce, na služební cesty
a na nákupy veřejnou dopravou, na kole
či sdílejte cestu s jinými. Zapojte se
s kolegy do akce „Do práce na kole“
a soutěžte s dalšími podniky. 

VYTVOŘTE zaměstnancům či zákazníkům
zázemí pro jízdní kola (stojany) a přípojku
pro nabíjecí stanici elektromobilů či elektrokol.

ZVAŽTE, zda nebyl výrobek zbytečně dovezen
z velké dálky a v případě, že existuje adekvátní
český produkt, rozhodněte se
pro něj.

 POTRAVINY – STRAVOVÁNÍ
 A OBČERSTVENÍ

UPŘEDNOSTŇUJTE, pokud to jde, místní
potraviny a nejlépe v biokvalitě. Začněte
u ovoce a zeleniny, mléčných a masných výrobků, 
nápojů ad. – jednoduše od souseda nejlépe. 

DOPŘÁVEJTE SI masový oběd pouze párkrát
do týdne, snížíte tím svoji uhlíkovou stopu.
A při pouze příležitostné konzumaci masa bude 
uhlíková stopa vaší stravy asi o 30 % nižší oproti 
každodenní masové stravě.

 ENERGIE – ZDROJE ENERGIÍ
 A ÚSPORNÁ OPATŘENÍ

SLEDUJTE svoji spotřebu energií, jedině
tak naleznete případné „černé díry“
a budete moci naplánovat úsporná opatření,
která povedou ke snížení spotřeby.

NAHRAĎTE stávajícího dodavatele elektřiny
za nového, deklarujícího původ elektřiny z obnovitelných 
zdrojů energie. „Budete odpovědnější a zelenější“!


