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Environmentální prohlášení o produktu (typ III) 
EPD – Environmental Product Declaration 

Ing. Stanislava Rollová, Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. 

 

Environmentální značení a prohlášení je dobrovolným, tržně orientovaným, 

nástrojem ochrany životního prostředí - pro zajištění transparentnosti a celosvětové 

srovnatelnosti hodnocení je upraveno normami ISO řady 14020. Cílem je zvýšit 
nabídku a poptávku po výrobcích s nižšími zjevnými environmentálními aspekty 

(např. vliv těžby surovin, vlastní výroby a dopravy atd. na životní prostředí) 

prostřednictvím sdělování ověřitelných, přesných a nezavádějících informací 

založených na vědecké metodice poskytující reprodukovatelné výsledky. 

 

V České republice je realizován „Národní program environmentálního značení“ 

(dále jen „NPEZ“), 

zastřešující tři základní typy environmentálního značení a prohlášení: 

 

· typ I – produkty splňující předem stanovené environmentální požadavky v rámci 

určité produktové kategorie, které jsou nezávisle ověřeny třetí stranou (ekologicky 

šetrné produkty).  

· typ II – environmentální tvrzení o produktu (např. biologicky degradovatelný, 

recyklovatelný) vydané výrobcem bez certifikace třetí, nezávislou stranou. Toto 

vlastní environmentální tvrzení musí být veřejně ověřitelné (ověření tzv. druhou 

stranou) na základě informací dobrovolně zpřístupněných vyhlašovatelem. Podpora 

správnosti tvrzení ověřením třetí stranou však není vyloučena.  

· typ III – EPD Environmental Product Declaration – kvantifikované 

environmentální informace zahrnující celý životní cyklus produktu – LCA Life Cycle 

Assessment – („od kolébky do hrobu“) určené ke srovnání produktů shodných 

funkčních vlastností a nezávisle ověřené třetí stranou. 
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Základní pojmy, termíny a definice 
 

a) environmentální značka, environmentální prohlášení – tvrzení, které poukazuje na 

environmentální aspekty výrobku nebo služby (environmentální značka nebo 

prohlášení může mít podobu sdělení, symbolu nebo obrazce na výrobku nebo na 

obalu výrobku, v dokumentaci k výrobku, v technických bulletinech, v reklamě nebo 

v propagaci, mezi jinými možnostmi). [ČSN EN ISO 14020] 

b) environmentální tvrzení – prohlášení, značka nebo obrazec, který poukazuje na 

environmentální aspekt výrobku, součástky nebo obalu (environmentální tvrzení 

může být uvedeno na značce výrobku nebo obalu, prostřednictvím uvedení 

v písemnostech k výrobku, v technických brožurách, v reklamě, v propagaci, 

v telemarketingu a nebo prostřednictvím elektronických médií jako je internet).  

[ČSN ISO 14021] 

c) vlastní environmentální tvrzení (typ II environmentálního značení) – 

environmentální tvrzení výrobců, dovozců, distributorů, maloobchodníků nebo 

jakékoli další osoby, která by pravděpodobně mohla mít z takového tvrzení prospěch, 

které je vydáno bez certifikace třetí, nezávislou stranou. [ČSN ISO 14021] 

d) environmentální prohlášení o produktu (environmentální prohlášení typu III, 
EPD) – environmentální prohlášení poskytující kvantifikované environmentální údaje 

používající předem stanovené parametry a tam, kde je to relevantní, doplňkové 

environmentální informace (předem stanovené parametry jsou založeny na normách 

souboru ISO 14040, který je tvořen normami ISO 14040 a ISO 14044).  

[ČSN ISO 14025] 

e) životní cyklus – po sobě jdoucí provázaná stádia produktového systému od těžby 

nebo získávání surovin z přírodních zdrojů ke konečnému odstraňování.  

[ČSN EN ISO 14040] 

f) posuzování životního cyklu (LCA) – shromažďování a vyhodnocování vstupů, 

výstupů a možných dopadů produktového systému na životní prostředí během jeho 

životního cyklu. [ČSN EN ISO 14040] 

g) inventarizační analýza životního cyklu (LCI) – fáze posuzování životního cyklu 

zahrnující shromažďování a kvantifikaci vstupů a výstupů produktu během jeho 

životního cyklu. [ČSN EN ISO 14040] 
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l) pravidla produktové kategorie (PCR) – sestava zvláštních pravidel, požadavků 

a směrnic pro vývoj environmentálních prohlášení typu III pro jednu nebo více 

produktových kategorií. [ČSN ISO 14025] 

 

Cíle environmentálního značení 
 
1. Cílem environmentálního značení je, aby pomocí ověřitelných, přesných 

a nezavádějících informací o environmentálních aspektech produktů byla 

podporována poptávka a nabídka takových produktů, které způsobují menší 

environmentální zátěž, a tím byl stimulován potenciál pro stálé, trhem řízené 

zlepšování stavu životního prostředí. Díky environmentálnímu značení získává 

spotřebitel příležitost udělat si srovnání a vybrat si tak produkt na základě větší 

a kvalitní informovanosti o jeho environmentálních aspektech. 

 

2. Cílem environmentálního značení typu II je mj. stimulovat vytváření přesných, 

ověřitelných a nezavádějících tvrzení, minimalizovat existenci nežádoucích tvrzení, 

a tím snižovat nejasnost na trhu. 

 

3. Cílem environmentálního značení typu III je mj. poskytovat informace založené na 

metodě posuzování životního cyklu (LCA), a tím umožnit posouzení 

environmentálních dopadů produktů v rámci jejich celého životního cyklu. 

 

PCR (Product Category Rules) - Pravidla produktových kategorií 
 

Aby bylo možné provádět srovnání mezi různými environmentálními prohlášeními 

o produktech, které plní tutéž funkci, musí být základní údaje uváděné 

v environmentálním prohlášení o produktu shromažďovány a vypočítávány 

s použitím pravidel a postupů založených na posuzování životního cyklu. 

Tato pravidla jsou stanovována a uváděna v tzv. pravidlech produktových kategorií 

(PCR) vyvíjených pro různé produktové kategorie. 

Jedním z prvních kroků v cestě k EPD bylo zavedení Pravidel produktových kategorií 

(PCR) pro cement. PCR pro cement je zveřejněno na internetových stránkách 

www.environdec.com. 

http://www.environdec.com
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LCA (Life Cycle Assessment) - Posouzení životního cyklu 
 

Environmentální prohlášení o výrobku III typu (EPD) musí být vždy založeno na 

ověřených datech z posouzení životního cyklu (life cycle assessment - LCA) 

výrobku v souladu s požadavky norem ISO řady 14040. Toto environmetální 

značení a prohlášení III typu je především určeno k mezipodnikové komunikaci 

(B2B), avšak není vyloučeno ani použití ve vztahu ke konečným spotřebitelům (B2C). 

Na rozdíl od environmentálního značení a prohlášení I a II typu, založených na 

porovnávání vybraných environmentálních ukazatelů z některých fází životního cyklu 

výrobku s předem definovanými standardy, je EPD absolutní kvantifikovanou 

výpovědí o environmentálních aspektech daného výrobku a to ve všech fázích jeho 

životního cyklu, které zahrnují: těžbu surovin a paliv a výrobu základních materiálů 

a energií, výrobu hodnoceného výrobku, přepravu ve všech fázích životního cyklu 

výrobku, užití výrobku a jeho servis, demontáž a recyklaci/zneškodnění součástí po 

skončení životnosti výrobku. V tomto případě je tedy vyloučeno "přesouvání" 
environmentálních zátěží mezi jednotlivými fázemi životního cyklu výrobku, kdy 

příznivé charakteristiky například ve fázi "užití" mohou být převáženy dopady 

například ve fázi výroba.  

 

K základním environmentálním aspektům výrobku, které se v EPD a to v každé fázi 

životního cyklu vyhodnocují, patří: 

1. spotřeba přírodních zdrojů (materiálových i energetických),  

2. spotřeba vody,  

3. emise do ovzduší,  

4. emise do vod,  

5. produkce odpadů.  

Emisní zatížení se vyjadřuje pomocí definovaných globálních dopadů: 

1. změny klimatu (emise skleníkových plynů),  

2. poškození ozónové vrstvy (emise CFC plynů),  

či regionálních, popř. lokálních dopadů:  

1. acidifikace půdy a vody (emise H+),  

2. eutrofizace (emise látek s obsahem N, P a látek spotřebovávajících O2),  

3. fotochemický smog (řada organických i anorganických látek).  
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EPD (Environmental Product Declaration) - Environmentální 

prohlášení o produktu  
 
1. Environmentální prohlášení o produktu je informačním nástrojem, který mohou 

organizace používat k šíření informací týkajících se environmentálního profilu jejich 

produktů směrem ke svým zainteresovaným stranám. 

Informace o environmentálním profilu jsou založeny na posouzení životního cyklu 

produktu. 

Environmentální prohlášení o produktu musí splňovat požadavky a být vytvořeno 

podle norem ČSN EN ISO 14020 (Environmentální značky a prohlášení – Obecné 

zásady) a ČSN ISO 14025 (Environmentální značky a prohlášení – Environmentální 

prohlášení typu III). Posouzení životního cyklu, které je v rámci tvorby 

environmentálního prohlášení o produktu prováděno, musí odpovídat a být 

provedeno v souladu s normami ČSN EN ISO14040 (Environmentální management 

– Posuzování životního cyklu – Zásady a osnova) a ČSN EN ISO 14044 

(Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Požadavky 

a směrnice).  

 

 
 

Aby environmentální prohlášení o produktu mohlo nést logo EPD a mohlo být 

registrováno u Mezinárodního odpovědného orgánu, musí splňovat požadavky 

mezinárodního programu environmentálního značení III. typu a musí být vytvořeno 

podle dokumentace tohoto systému. 

 

2. Požadavky na obsah, ověřování a registraci environmentálních prohlášení 

o produktu (včetně registrace u Mezinárodního odpovědného orgánu) jsou 

specifikovány ve Věstníku MŽP. 
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Základním cílem environmentálního značení (výše definovaným) je podporovat 

poptávku a nabídku produktů, které způsobují menší environmentální zátěž, a to 

prostřednictvím sdělování ověřitelných, přesných a nezavádějících informací 

o environmentálních aspektech produktů. Díky vyšší informovanosti spotřebitelů 

o environmentálních aspektech jimi nakupovaných produktů je možné ovlivnit jejich 

rozhodování při výběru nakupovaných výrobků a služeb. Proto je důležité 

spotřebitelům soustavně vysvětlovat význam environmentálního značení 

a producentům umožnit účinnou propagaci jejich produktů s environmentálním 

značením. Koordinace a propagace environmentálního značení je úkolem 

odpovědných orgánů NPEZ, tj. Ministerstva životního prostředí (odboru politiky 

životního prostředí a odboru vnějších vztahů) a Agentury NPEZ. 

 

Výhody a přínosy 

1) v rámci řízení materiálových a energetických toků alokovaných na konkrétní 
výrobek 

• přehled o spotřebě energií a surovin na daný produkt, hodnocení výrobních 

nákladů  

• možnosti inovace materiálů a technologických postupů  

• přenesení úvah o vlivu na životní prostředí do fáze navrhování produktů  

 

2) v marketingové komunikaci jako moderní styl 

• oslovení zákazníků, kteří hledají kvalitu produktu ve vztahu k životního 

prostředí (tato skupina stabilně roste)  

• možnost porovnání s jinými produkty v rámci světových databází 

(www.environdec.com) a s pomocí jednoduchého značení i na pultech 

obchodů  

• výhoda v zahraničí (např. ve Švédsku, Norsku, Dánsku, Itálii, Německu, 

Kanadě, USA, Číně, či Japonsku existují tyto dobrovolné certifikační systémy 

na základě standardizovaných norem)  

http://www.environdec.com)


 57 

3) EPD může naplnit potenciální nároky zahraničních partnerů či vlastníků 
v této oblasti. 

Pro konečné zákazníky a spotřebitele je environmentální prohlášení o produktu 

důvěryhodným dokumentem, který jim umožňuje výběr nejvhodnějšího produktu. 

Protože je vypracován podle jednotné mezinárodní metodiky, parametry produktů 

stejného druhu z různých částí světa jsou porovnatelné. Z toho vyplývá i výhoda pro 

výrobce/vydavatele EPD, protože prohlášení o jejich výrobcích jsou navíc přijímána 

na celém světě. 

 

Nevýhody a rizika 

Negativa vyplývají především z nevýhod a rizik spojených s komplexností metody 

LCA, zejména stanovení měrné jednotky, ke které se dané výsledky vztahují 

a nutnost dodržení zásady transparentnosti, aby bylo vždy zřejmé, jakým způsobem 

byly výsledky dosaženy a vybrané výrobky (respektive jejich EPD) mohly být 

porovnatelné. 

 

Výhody a přínosy pro cementářství  

Výroba cementu neoddělitelně spojena se spotřebou přírodních materiálů a energií 

bude mít vždy vliv na životní prostředí. K minimalizaci dopadů cementářské činnosti 

na životní prostředí může přispět i LCA cementu, potažmo betonu.  

Je již samozřejmostí, že  výroba cementu splňuje veškeré emisní limity. Používání 

alternativních paliv šetří neobnovitelné zdroje a je tak přínosem i pro emise CO2 

a současně přispívá k odstranění materiálů, které by jinak byly uloženy jako odpad. 

Nezanedbatelné je také, že kromě kladného vlivu na životní prostředí, je využití 

alternativních paliv při výrobě cementu ekonomicky výhodné. Další významnou 

skutečností je, že beton jako konečný produkt výroby cementu je recyklovatelný 

materiál. Cement je tedy z hlediska dlouhodobého použití ekologický výrobek.   



 58 

Studie LCA, která pracuje s těmito skutečnostmi a jejímž výsledkem je EPD jako 

ověřitelný, srovnatelný nástroj ochrany životního prostředí založený na vědecké 

metodice může potvrdit tyto informace, jež je pak možné využít jak environmentálně, 

tak marketingově.  

Současné trendy minimalizace spotřeby energií, snižování environmentální zátěže 

(snižování produkce CO2 a skleníkových plynů), přednostní používání 

recyklovatelných materiálů ukazují, že pokud chtějí výrobci uspět v širší evropské 

konkurenci, je nutné uplatňovat nové požadavky a kritéria vyplývající např. ze studie 

LCA. Některá opatření, která vedou k environmentálně šetrnějšímu nakládání se 

zdroji, se mohou jevit z hlediska počátečních investic jako méně výhodné, avšak 

některé již provedené studie LCA ukazují, že z dlouhodobého pohledu jsou taková 

opatření příznivá nejen environmentálně, ale též ekonomicky. 

V současnosti je v České republice připraveno PCR pro cement a připravuje se 
LCA vztažené k tuně slinku, a tedy i k jedné tuně betonu. Na základě takto 
připraveného LCA by pak bylo možné případně zavést EPD pro konkrétní 

cementárnu nebo daný druh cementu. Je také možné vytvořit detailní LCA 
nebo zjednodušené např. pro CO2 ekvivalent carbon footprint apod.  

 


