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5 Kancelářská technika
Na následujících stránkách najdete informace k těmto kancelářským elektrospotřebičům:

• monitory
• počítače
• kopírovací zařízení
• laserové tiskárny

• inkoustové tiskárny
• faxy
• skenery
• multifunkční přístroje

5.1 Fakta – Proč se tímto tématem zabývat?
Běžný kancelářský provoz si bez elektrických přístrojů již nedovedeme představit. Doprovodným jevem 
tohoto rozvoje je však nárůst množství elektronického odpadu, který stále akceleruje,  protože se doba 
používání kancelářských přístrojů stále zkracuje. Debata o celoevropské směrnici, která by tuto situaci 
změnila,  stále  není  dotažena do  konce.  O to  potřebnější  se  proto  jeví  potřeba  řídit  se  při  výběru  el. 
kancelářského přístroje jeho celkovým dopadem na životní prostředí  (výroba,  montáž zařízení,  provoz, 
další využití).
Základním  kritériem  přijatelnosti  produktu  proto  má  být  dopad  na  životní  prostředí  po  celou  dobu 
životnosti výrobku (od „kolébky až do hrobu“). Výroba elektrických přístrojů je však extrémně finančně 
náročná, průměrná doba používání elektrického přístroje naopak příliš krátká. Spotřebovávají energii i 
v pohotovostním režimu („stand-by“) a zatěžují pracoviště škodlivými látkami a emisemi. A nakonec, když 
doslouží, stávají se nebezpečným odpadem.

Problémy kancelářských přístrojů ohledně vlivu na životní prostředí:
• průměrná doba života je krátká (3-5 let)
• výroba je technologicky náročná
• spotřebovávají více proudu než je nutné
• zatěžují pracoviště škodlivými látkami a emisemi
• způsobují hluk
• produkují nebezpečný odpad
• aspekty ergonomie nejsou často dostatečně zohledněny

S ohledem na životní prostředí je vhodné vzít v úvahu, zda výrobek splňuje následující požadavky:
• spotřeba energie při provozu a v režimu „stand-by“ je velmi nízká
• hodnoty záření, hluku a emisí jsou nepatrné
• možnost vrátit opotřebovaný výrobek v místě prodeje (viz kapitola 5.1.2 o elektronickém odpadu)
• použití takového spotřebního materiálu, který neškodí životnímu prostředí (např. recyklovaný papír, 

nejrůznější opětovně naplnitelné náplně do tiskáren a kopírovacích zařízení)
• možnost oprav a dlouhá životnost
• výrobek neobsahuje problémové chemické prvky (jako např. kadmium, olovo ...)
• konstrukce výrobku je recyklovatelná, aby bylo umožněno další využití přístrojů a jejich stavebních 

částí, včetně plastových dílů

Provoz kopírek, tiskáren, faxů i multifunkčích přístrojů se neobejde bez spotřebních materiálů. 
Důležitým spotřebním materiálem je  zde především papír.  Vybírejte  proto taková zařízení,  která jsou 
schopna pracovat s různými typy papíru.
Vždy se vám však nepodaří sehnat takové přístroje, které by všechny výše uvedené parametry splňovaly. 
Pro snadnější hodnocení si proto seřaďte tato kritéria podle vašich preferencí od nejdůležitějšího po to 
nejméně důležité. Dalšími kritérii mohou být použitelnost, modulární sestavení, absence škodlivých látek, 
garance oprav a náhradních dílů, malá spotřeba energie aj. 
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5.1.1 HOSPODÁRNOST
Při propočtu hospodárnosti produktu se vyplatí myslet i  na následné výdaje za opravy a za spotřební 
materiál.  Dalším  faktorem  je  očekávaná  délka  užívání  přístroje  a  jeho  spotřeba  energie  v chodu. 
Nekvalitní  je  takový  přístroj,  jehož  součást  musí  být  vyměněna  kvůli  nemožnosti  opravy  ještě  před 
uplynutím jeho životnosti, nebo který je pro nemožnost opravy nutné úplně vyměnit. Stává se, že takzvané 
„výhodné nabídky“ bývají v konečném důsledku (se započítáním poruchovosti a provozních nákladů, atd.) 
podstatně dražší.

5.1.2 ELEKTRONICKÝ ODPAD
Produkce elektronického odpadu je silně ovlivněna požadavkem recyklace a náklady, které jsou s recyklací 
spojeny. V České republice musejí být (dle Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a Vyhlášky č. 352/2005 Sb., 
o  nakládání  s elektrozařízeními  a  elektroodpady)  v ceně  každého  spotřebiče  (výpočetní  techniku 
nevyjímaje)  započítány náklady na jeho pozdější  zpětný odběr,  opětovné použití,  zpracování,  využití  a 
odborné odstranění těch vyřazených elektrických spotřebičů, která byla uvedena na trh 
před 13. 8. 2005. 
Výrobce zajišťuje zpětný odběr takových zařízení a spotřebitel má možnost opotřebovaný 
elektrospotřebič  vrátit  bezplatně  buď přímo v  obchodě,  kde  jej  zakoupil,  nebo  jiném 
sběrném  místě  určeném  obcí.  Výrobky  u  nichž  je  povinnost  zpětného  odběru,  jsou 
označeny tímto symbolem „přeškrtnuté popelnice“.

5.2 Jak ušetřit energii a peníze

5.2.1 HLEDÁNÍ VHODNÉHO PŘÍSTROJE
Před pořízením přístroje byste si měli ujasnit následující otázky:

• Jaké služby/funkce budou u přístroje používány?
• Jak intenzívně bude využíván?
• Je přístroj dále dovybavitelný?
• Může být prodloužena jeho životnost tím, že najde uplatnění v rámci organizace (podniku) i někde 

jinde?
• Je zakoupení nového přístroje skutečně nutné, nebo je smysluplnější vystačit si s dosavadním 

vybavením?
• Může být toho samého využití dosaženo leasingem nebo pronajmutím přístroje?

5.2.2 SPOTŘEBA ENERGIE
Existují tři možnosti, jak ušetřit energii elektrických kancelářských přístrojů:

1) ENERGETICKY ŠETRNÉ ZACHÁZENÍ S PŘÍSTROJI

• Postarejte se, aby byly všechny přístroje přes noc a víkendy vypnuté (pomůžou např. zásuvkové lišty 
s vypínačem).

• Vypínejte počítač a monitor při delších pracovních pauzách (tedy také při jednáních a obědech) – 
životnost přístroje tím není poškozena.

• Nezapínejte přístroje rutinně, ale teprve když s nimi potřebujete pracovat.

2) TECHNICKÁ OPATŘENÍ

• Kontrolujte, zda je u všech přístrojů aktivován úsporný režim
• Postarejte se, aby bylo možné přerušení dodávky proudu do zásuvek a síťových přístrojů – např. 

zabudováním spínacích hodin nebo mezistupňovým vypínačem (např. prodlužovací šňůra s 
vypínačem). I přístroje vypnuté, avšak stále zapojené do zásuvky, spotřebovávají energii.
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3) VÝBĚR PŘÍSTROJŮ PŘI NOVÉM POŘIZOVÁNÍ

• Dbejte při nákupu na energetickou spotřebu přístroje. Řiďte se energetickými štítky. (Viz kapitoly 5.4 
a 5.5)

5.2.3 PAPÍR
Důležitým aspektem je i spotřeba kancelářského papíru. Kancelářské zařízení by mělo mít funkce pro 
úsporu papíru a umožňovat použití recyklovaného papíru.

• Vybírejte kopírovací zařízení a tiskárnu s duplexním modulem, který umožňuje oboustranný tisk.
• Používejte přídavný podavač k ukládání nepotřebných z jedné strany již potištěných papírů. 

V případě potřeby tyto uložené papíry znovu používejte, např. k tiskovým zkouškám.
• Při tisku i kopírování používejte funkci zmenšování textu, abyste přispěli k úspoře papíru.

Papírem a kancelářskými potřebami se podrobněji zabývá kapitola 2.

5.2.4. ODPAD
Podobně jako jinde je i u elektrických kancelářských přístrojů možné použít takový spotřební materiál a 
obal,  který není jen na jedno použití.  Například tonery u tiskáren a kopírek je možné znovu naplnit. 
V České republice je množství firem, které nabízejí profesionální recyklaci tonerů do tiskáren a kopírek i 
inkoustových  náplní,  tj.  jejich  opětovné  naplnění  k opětovnému  použití.  Kvalita  tisku  při  použití 
renovované  náplně  je  srovnatelná  s náplněmi  originálními  (např.  test  časopisu  Computer  Bild  9/99). 
Renovované tonery a náplně jsou navíc podstatně levnější. 
Důležité je, aby tonery nebyly jen opakovaně doplňované, ale aby byla zajištěna i celková kontrola toneru 
s případnou  výměnou  poškozených  částí.  To  profesionální  renovace  zahrnuje.  Nicméně  některé  firmy 
nabízejí tuto službu výrazně levněji, což napovídá tomu, že provádějí jen doplnění tiskového média bez 
celkové kontroly.

5.3 Kritéria – Čemu věnovat pozornost při nákupu
Tato kapitola se zabývá kritérii, která je dobré zohlednit při pořizování kancelářských přístrojů šetrnějších 
k životnímu prostředí.

5.3.1 ŽIVOTNOST
Výroba elektrických kancelářských přístrojů je energeticky náročná a je zdrojem nebezpečných odpadů. 
Z tohoto důvodu by měla být životnost přístroje co možná nejdelší. Upřednostňujte proto takové výrobky, 
které lze dovybavit přídatnými zařízeními a jejich nefunkční části snadno vyměnit nebo opravit. Dlouhá 
záruční doba přístroje svědčí o dlouhé době využitelnosti. Požadujte záruky o tom, že náhradní díly bude 
možné sehnat ještě určitou dobu po skončení výroby přístroje, aby případná oprava byla možná a vy jste 
tak nebyli nuceni k novému nákupu. Život vám také ulehčí odběr starého přístroje výrobcem. 
Výrobci mohou:

• přezkoušet funkčnost, přístroj případně opravit, dovybavit a takto obnovený opět prodat. Přístroj 
tak  bude  využit  ve  druhém  životním cyklu  a  tím  se  můžeme vyhnout  poškozování  životního 
prostředí, které by bylo spojené s výrobou nového přístroje.

• přístroj přestavět, tj. jednotlivé komponenty kompletně nahradit novými.
• rozebrat přístroje, které nejdou obnovit, vybrat moduly ještě dále použitelné, přístroj roztřídit 

a roztříděné materiály znovu použít (recyklovat).
Zohledněte  ve  vaší  celkové  rozvaze,  zda  je  nabídka  hospodárná  či  nikoli,  a  také  to,  zda  jsou  spolu 
s výrobkem nabízeny také možnosti jeho odběru po skončení životnosti výrobku, nebo zda je garantována 
záruka dostupnosti náhradních součástí k elektrickému přístroji.

5.3.2 VÝBĚR KONSTRUKCE A MATERIÁLŮ

RECYKLOVATELNÁ KONSTRUKCE

Požadavky na přístroje pro jejich další či opětovné použití nebo jejich konstrukčních částí zahrnují:
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• Lehká rozložitelnost (jednou osobou se standardním nářadím)
• Jednoduše rozpojitelná mechanická spojení
• Žádná pevná spojení (např. lepidlem, svarem) mezi rozdílnými materiály
• Plast s hmotností větší než 25 g: monomateriál (žádný spojovací materiál, pokrytí vrstvou)
• Označení plastových dílů s hmotností větší než 25 g podle ČSN EN ISO 11469 pro základní 

identifikaci a označování výrobků z plastů

VÝBĚR MATERIÁLU PLÁŠTĚ/OBALU

Výběr elektrického přístroje podle materiálu, ze kterého je vyroben, představuje další významné kritérium 
mající  v důsledku  dopad  na  ochranu  životního  prostředí.  Množství  materiálů,  které  jsou  přítomné 
v opláštění přístroje, by mělo být omezeno na minimum, aby bylo zjednodušeno třídění.
Ze všech látek a materiálů, které jsou k dispozici, by měly být používány takové, které z pohledu zdravotní 
snášenlivosti a dopadu na životní prostředí odpovídají nejvyšším požadavkům kvality a zároveň adekvátně 
splňují technické funkce. Je třeba se vyvarovat PVC v obalech, protože:

• PVC nelze recyklovat
• Spalováním PVC (jakožto látky obsahující  chlór) vznikají vysoce toxické polychlorované dioxiny a 

furany
• Poškozování životního prostředí a zdravotní riziko je spojeno jak s jeho výrobou, používáním i 

likvidací.

Stejně  tak by plastové  části  těžší  než  25 g  neměly  obsahovat  látky zpomalující  hoření  ani  přípravky 
obsahující  chemické látky,  které jsou klasifikovány jako látky vysoce toxické,  toxické,  nebezpečné pro 
zdraví a životní prostředí, karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci.
Výrobky s certifikátem Ekologicky šetrný výrobek tato kritéria splňují.

OHNIVZDORNÉ MATERIÁLY

Opláštění a tištěné spoje elektrických přístrojů musí odpovídat obzvláště přísným požadavkům v případě 
požáru.  Těch  bývá  dosaženo  přidáním  tzv.  zpomalovačů  hoření,  nebo  speciálními  konstrukčními 
opatřeními. Tyto látky musí být použity všude tam, kde to stanovují mezinárodní protipožární předpisy. 
Ovšem např.  halogenované ochranné prostředky proti  žáru (chlór-  a bromorganické sloučeniny jako je 
PBB, PBDE, chlorované parafíny) zatěžují životní prostředí již svou výrobou a v případě požáru přispívají 
kromě toho dále ke vzniku vysoce toxických dioxinů a furanů. Recyklace umělých hmot s přítomností 
těchto látek je navíc obtížnější nebo zcela nemožná. Tyto zpomalovače hoření se též dobře vstřebávají 
pokožkou a ukládají se v tukových tkáních. Je velmi pravděpodobné, že každý z nás je má v různí míře 
obsaženy ve své krvi, ačkoli si vůbec neuvědomujeme, že jsme působení takových látek vůbec vystaveni. 
Jejich  přítomnost  byla  dokonce  potvrzena  i  v mateřském  mléku.  Podle  Zákona  o  odpadech 
(č. 185/2001 Sb.)  výrobci  elektrozařízení  (všechny  kategorie  kromě,  lékařských  přístrojů,  přístrojů  pro 
monitorování a kontrolu a velkých stacionárních průmyslových nástrojů*) ) zajistí aby zboží uvedené na trh 
po 30. 6. 2006 tyto látky neobsahovalo.

Tím, že se vyhneme halogenovaným zpomalovačům hoření přispíváme k jednodušší recyklaci umělých 
hmot, vyšší kvalitě výrobků a v neposlední řadě chráníme své zdraví.

Výrobky s certifikátem Ekologicky šetrný výrobek tato kritéria splňují.

5.3.3. BALENÍ A NÁVOD K POUŽITÍ

BALENÍ

Způsob zabalení kancelářských přístrojů sice nemá vliv na životnost přístroje, podává ale obrázek o vztahu 
výrobce  k životnímu  prostředí  a  ovlivňuje  také  množství  odpadu.  Dle  možností  je  proto  třeba  dávat 
*) velké domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče, zařízení informačních technologií a telekomunikační 
zařízení, spotřebitelská zařízení, osvětlovací zařízení, elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou 
velkých stacionárních průmyslových nástrojů), hračky, vybavení pro volný čas a sporty a výdejní automaty
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přednost  balení,  které  lze  použít  vícekrát.  Halogenované  umělé  hmoty  (např.  PVC)  by  neměly  být 
používané pro produkty s krátkou životností, jakými jsou právě obaly (nejlépe však vůbec).

NÁVOD K POUŽITÍ

Návod k použití by měl obsahovat stručné, přehledné a lehce srozumitelné informace o způsobu použití 
přístroje a jeho šetrnosti k životnímu prostředí. Měl by obsahovat především údaje o možnostech doplnění 
přístroje  o  další  funkce,  údaje  o  spotřebě  energie  a  nastavení  šetřiče,  o  druhu a  využití  spotřebních 
materiálů - tzn. odkaz k používání recyklovaného papíru, možnostech oboustranného tisku či o možnosti 
použití  opětovně  naplnitelných  tonerových  kazet.  Návod  by  měl  dále  obsahovat  údaje  o  způsobech 
likvidace, případně možnosti odevzdání starého přístroje.

5.3.4 SPOTŘEBA ENERGIE
Spotřeba energie přístrojů představuje významné kritérium. Vedle spotřeby při provozu hraje velkou roli 
také spotřeba energie v pohotovostním režimu („stand-by“) a když je přístroj vypnutý. Vysoká spotřeba 
energie neznamená u kancelářských přístrojů jen větší spotřebu elektrického proudu (a tím vyšší účty za 
elektřinu), ale také je spojena s vysokou produkcí tepla.
Jako pohotovostní  (stand-by)  je označován provozní stav s nejmenším příkonem, ve kterém je  přístroj 
neaktivní, ale stále připravený k okamžitému dalšímu provozu: u počítače např. stisknutím tlačítka na 
klávesnici nebo pohnutím s myší.
Ve vypnutém stavu je spotřeba energie nejnižší – ale přece. V této situaci je přístroj pouze zapojen do sítě 
(odpovídá  stavu  „Off  Mode“  v  kritériích  programu  Energy  Star  a  směrnicím  pro  Ekologicky  šetrné 
výrobky).

Mnoho elektrických přístrojů spotřebovává energii i po vypnutí!

V Evropě existují dva mezinárodní certifikační programy pro kancelářskou techniku a spotřební 
elektroniku. Jejich smyslem je propůjčovat značku produktům, které vyhovují stanoveným kritériím 
ohledně svojí energetické spotřeby a tím ulehčit orientaci spotřebitelům. Registrace a certifikace je 
dobrovolná a závisí na rozhodnutí výrobců:
1) „Energy Star“: energetický program amerického úřadu životního prostředí EPA. Jeho logo 
pravděpodobně spatřujete na monitoru pokaždé, když si zapnete svůj počítač. Existuje jeho evropská 
obdoba, více na adrese www.eu-energystar.org  .   Důvěryhodnost této značky a dodržování stanovených 
kritérií o certifikovaných výrobků je garantována Evropskou komisí.
2)„Energy“: úspěšný program „Energie 2000-Programm“ ze Švýcarska – v současné době představuje 
součást programu asociace národních i evropských energetických organizací GEA (Group for Efficient 
Appliances/Skupina pro úsporné spotřebiče, www.gealabel.org) Tato organizace garantuje dodržování 
kritérií u takto označených výrobků.

Energy Star“ (http://www.eu-energystar.org nebo http://www.energystar.com)
Počítače, laptopy, tiskárny, faxy, skenery, 
multifunkční přístroje

Group for Efficient Appliances (http://www.gealabel.org/)
Televizory, videorekordéry, DVD přehrávače a 
rekordéry, analogové satelitní přijímače, audio 
vybavení, počítače, monitory, multifunkční přístroje, 
kopírky, faxy

5

http://www.eu-energystar.org/


PŘÍRUČKA PRO ZELENÉ NAKUPOVÁNÍ – KANCELÁŘSKÁ TECHNIKA ROSA, O.P.S., 2005-2006

Na WWW stránkách zmíněných programů můžete najít databáze registrovaných výrobků na evropském 
trhu, které odpovídají energeticky úsporným kritériím. Další databáze úsporných spotřebičů je na 
stránkách energiesparende-geraete.de.
Českým měřítkem, ke kterému by se měly parametry kupované techniky blížit, jsou směrnice Národního 
programu pro označování ekologicky šetrných výrobků pro počítače, notebooky, tiskárny, kopírky a 
multifunkční zařízení. Směrnice najdete na stránkách www.ekoznacka.cz. Kritéria těchto směrnic týkající 
se spotřeby energie jsou v souladu s kritérii programu Energy Star. 

5.3.5 EMISE
Během fáze používání přístroje je okolí zatěžováno zářením, hlukem, prachovými a ozonovými emisemi.

ZÁŘENÍ

Vliv elektromagnetického záření (tzv. elektrosmog) na lidské zdraví je předmětem mnoha výzkumů a 
šetření. Intenzita elektromagnetického záření u monitorů a LCD displejů je zpravidla měřena zepředu. 
Elektromagnetické pole však vyzařuje také ze strany a zezadu s větší intenzitou a zdrojem záření jsou 
všechny vodivé součásti, tedy také kabely. Běžně se můžeme setkat s následujícími certifikáty švédského 
organizace TCO Development, jejichž kritéria zahrnují (kromě životního cyklu výrobku, spotřeby energie a 
kvality obrazu) i intenzitu elektromagnetického záření. Výrobky s takovým označením lze považovat za 
zdravotně nezávadné.

TCO99
Označení monitorů splňujících nároky na zdravotní bezpečnost ve vztahu k působení elektrostatických 
polí,  elektromagnetického  vlnění  a  rentgenového  záření.  Nově  přiřazen  je  dále  požadavek  týkající  se 
bezpečného vlivu magnetických polí rušených jinými elektrickými přístroji. Certifikace platí od konce roku 
1998.
TCO'03 Displays 
Nejnovější standard pro počítačové monitory a ploché LCD displeje. Výrobek s tímto označením garantuje 
výbornou kvalitu obrazu a barev. Odpovídá přísným požadavkům na vliv na životní prostředí, týkající se 
emisí látek poškozujících životní prostředí během výroby a recyklace. Má nízkou spotřebu energie a jeho 
používání je bezpečné. Aby mohl výrobek získat tento certifikát, musí splňovat množství požadavků 
v oblastech ergonomie, emisí škodlivého záření a chemických látek (včetně halogenovaných zpomalovačů 
hoření), spotřeby energie a vlivu na životní prostředí.

TCO'05 Notebooks
Norma pro notebooky s obdobnými kritérii.

5.3.6 SPOTŘEBNÍ MATERIÁLY
Kopírky,  tiskárny,  faxy a  multifunkční zařízení  požadují  pro své fungování  spotřební  materiál  jako je 
papír,  inkoustové  náplně,  tonerové  kazety  apod.  Ekologické  zacházení  se  spotřebním  materiálem  je 
důležitým příspěvkem k ekologizacky šetrnějšímu kanceláří.

• Zásoba spotřebního materiálu by měla být zajištěna alespoň na tři roky dopředu (je možné ukončení 
výroby  spotřebního  materiálu)  a  také  by  měly  být  garantovány  odběr  a  ekologické  odstranění 
použitého spotřebního materiálu (tonery, inkoustové náplně do tiskáren).

• Požadujte garanci, že pořízený přístroj může používat recyklovaný papír splňující požadavek ČSN 
EN 12281 (kancelářský a tiskařský papír – požadavky na kopírovací papír pro suchý toner, účinnost 
od 5/2003) nebo DIN Normy 19309 (papír pro kopírování – 80g/m2 – bez povrchové úpravy). Tyto 
druhy papíru jsou na českém trhu relativně snadno k dostání (viz závěr kapitoly 2).
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• Je žádoucí dovybavit kopírku či tiskárnu duplexním modulem, který umožňuje oboustranný tisk 
nebo kopírování, což pomáhá snižovat spotřebu papíru.

• Tonery (jak souhrnně náplně do tiskáren a kopírovacích zařízení nazýváme) nesmí obsahovat žádné 
sloučeniny s nebezpečnými látkami jako kadmium, selen, arsen a olovo.

• Tonery, inkousty a barvy nesmí obsahovat látky nebezpečné životnímu prostředí – těžké kovy a jejich 
sloučeniny.  Dále  by  neměly  obsahovat  žádné  látky,  definované  a  odstupňované  (dle  zákona 
č. 356/2003 Sb.,  o chemických látkách a o chemických přípravcích) jako velmi jedovaté, jedovaté, 
zdraví škodlivé, dráždící, karcinogenní nebo nebezpečné životnímu prostředí. Toner by měl být bez 
polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU).

5.4 Ostatní spotřebiče
Dle vyhlášky č. 215/2005 Sb. k zákonu č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií existuje v České republice 
povinnost  opatřovat  vybrané  elektrické  spotřebiče  energetickým  štítkem,  který  obsahuje  informaci  o 
energetické i materiální spotřebě výrobku. Výrobky jsou označeny na barevné škále písmeny, kde označení 
A++ znamená nejúspornější a G nejméně úsporný výrobek. U myček nádobí a praček štítek obsahuje i 
údaje o spotřebě vody, účinnosti praní, hlučnosti a další.
Štítkování se týká těchto typů spotřebičů:

• Automatické pračky
• Bubnové sušičky prádla 
• Pračky kombinované se sušičkou
• Chladničky, mrazničky a jejich kombinace
• Myčky nádobí 
• Elektrické trouby
• Elektrické ohřívače vody
• Zdroje světla
• Předřadníky k zářivkám
• Klimatizační jednotky 
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5.5 Ekoznačky
Tato tabulka obsahuje seznam kategorií výrobků, které jsou certifikovány různými programy ekologického 
značení.

Ekologicky šetrný 
výrobek

Osobní počítače
Přenosné počítače
Tiskárny
Kopírky
Multifunkční zařízení
http://www.ekoznacka.cz

Rakouská 
ekoznačka

Opětovné plnění tonerových kazet

http://www.umweltzeichen.at

Modrý anděl
Tonerové kazety
Kopírky
Tiskárny
Přenosné počítače
Faxy
Multifunkční zařízení
http://www.blauer-engel.de

Skandinávská 
labuť

Počítače
Kopírky
Tiskárny a faxy
Tonerové kazety
http://ecolabel.no

Ekoznačka EU

Počítače
Přenosné počítače

http://www.eco-label.com

LCD displeje
Přenosné počítače
Klávesnice
Tiskárny
Kopírky
Faxy
http://www.tcodevelopment.com
Monitory (CRT)
LCD displeje

http://www.tcodevelopment.com

Vzhledem k tomu, že značku Ekologicky šetrný výrobek dosud nezískal žádný ze spotřebičů spadajících do 
kategorie popsané v této kapitole, doporučujeme řídit se při nákupu označením systému 
Energy Star, jehož kritéria jsou srovnatelná s kritérii pro Ekologicky šetrný výrobek.
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5.6 Měřitelné ukazatele
Spotřeba energie.

5.7 Více informací
http://www.gealabel.org Group for Energy Efficient  Appliances/  Skupina pro energeticky  

šetrné spotřebiče Na stránkách jsou jak certifikační kritéria tak  
databáze označených výrobků.

http://www.uspornespotrebice.cz Stránky  o  energeticky  úsporných  spotřebičích  a  energetických 
štítcích  provozované  Střediskem  pro  efektivní  využívání  energie, 
o.p.s.

http://www.eu-energystar.org Evropský program pro energeticky úsporné kancelářské vybavení. 
Na stránkách jsou jak certifikační kritéria tak databáze označených 
výrobků.

http://www.svtc.org Silicon  Valley  Toxic  Coalition  –  organizace  zabývající  se  vlivem 
výpočetní  techniky na lidské zdraví.  Obsahuje neoficiální  seznam 
výrobců  výpočetní  techniky,  kteří  se  vzdali  přidávání 
halogenovaných zpomalovačů hoření.

http://www.toner-recycling.cz Internetové  stránky  společnosti  specializované  na  profesionální 
renovaci tonerů s akčním rádiem po celé ČR

Tintěra Ladislav: Úsporná domácnost - Praktický rádce jak využívat energii efektivně. Era, 2002
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