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Skutečně víme, co je greenwashing?



greenwashing

Klamání spotřebitele o ekologické 
prospěšnosti produktu, služby či celé 
firmy.



Rizika greenwashingu

● Snižování důvěry spotřebitelů

● Plýtvání soukromých a veřejných peněz

● Slepé uličky při řešení klimatické krize 



Termín greenwashing poprvé použil 
ekolog Jay Westerveld v roce 1986.



V polovině 80. let si ropná společnost 
Chevron objednala sérii televizních a 

tištěných reklam, aby přesvědčila veřejnost o 
svých ekologických aktkvitách.









Největší maloobchodní prodejce prodával 
plastové výrobky, které byly klamavě 

označeny jako „biologicky rozložitelné“ 
nebo „kompostovatelné“ v rozporu 

s kalifornskými zákony.



Zdroj: TerraChoice (nyní UL)
Český překlad: ekolist.cz 



Představit spotřebitelům produkt jako „zelený“, ale jen na základě 
určitých atributů, aniž byste věnovali pozornost dalším 

environmentálním souvislostem. 

Hřích skryté směny



Produkt je představován jako nejefektivnější, nejúspornější, 
nejšetrnější v dané kategorii, aniž by například bylo zmíněno, že 

prospěšnost celé kategorie je přinejmenším diskutabilní.

Hřích menšího zla



Pokud se za prohlášením environmentálních pozitiv nějakého 
produktu nedá rychle a bez větších komplikací dohledat důkaz.

Hřích nedostatku důkazů



Obecné, nevýstižné zvolání, které jen vytváří zdání zelenosti. 
Například nápis green, eco, nebo zelená barva, bez dalších detailů. 

Hřích vágnosti



Uvádět spotřebitele v omyl tím, že mu představíme nepodstatný, 
byť pravdivý fakt o produktu, který budume vydávat za jeho 

environmentální klad. 

Hřích bezvýznamnosti



Vlastní / samozvané či pochybné certifikáty dokazující, že se jedná 
o ekologicky vyrobený produkt. 

Hřích falešných značek



Tvrzení něčeho, co prostě není pravda…

Hřích lži



Další možnosti jak se podívat na greenwashing

Pokud chcete komunikovat téma udržitelnosti, tvrzení by:

1. mělo být založeno na skutečném a významném dopadu;

2. mělo být v souladu s funkcemi napříč organizací a integrita tvrzení by měla být ověřena 
důvěryhodnými třetími stranami; 

3. mělo být jasně formulované a transparentní

BSR & Futerra



Mezery v akademické literatuře

Různí autoři odkazují na různé formy greenwashingu, v některých tématech jsme 
nenašli odpovídající otázky nebo kritéria, která by mohla pomoci posoudit, zda 
se skutečně jedná o greenwashing.

V akademické literatuře jsme nenašli žádné pokusy přikládat váhu různým 
indikátorům v rámci greenwashingu.

Nebyla nalezena žádná literatura, která by navrhovala metody pro kvantifikaci 
různého stupně nebo závažnosti potenciálního dopadu greenwashingu.

CSSN Working Paper 2021:1 An Integrated Framework to Assess Greenwashing



Směrnice EK o nekalých obchodních praktikách



Základní principy prevence greenwashingu

Veškeré zelené claimy mít podloženy fakty ověřením třetích stran a 
dopadovými studiemi 

Využívat LCA a PEF a další dobrovolné nástroje

Ověřovat vnímání zelené komunikace spotřebiteli a její korektnost

Implementovat evropské globální přístupy proti Green washingu
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Greenwashing a jeho komplexnost

Taxonomie EU – finanční a sociální 
Směrnice o náležité péči produktů v 
oblasti udržitelnosti (nový návrh)
Směrnice o nekalých obchodních 
praktikách a její doplnění v 12/2021
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Základní nástroje pro podložení zelených tvrzení
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PROČGW

Příklady greenwashingu jako nekalé praktiky

Používáme jen obnovitelnou energii

Biologicky rozložitelný produkt

Kompostovatelný produkt

Stolní nádobí z bambusu
(udržitelná, recyklovatelná a ekologická alternativa plastů)

Není uvedeno, ve které fázi výrobního životního cyklu

Bez důkazů a návodu, co musí být splněno, se jedná o GW

O GW se jedná, pokud je produkt kompostovatelný pouze 
průmyslově nebo pokud nejsou uvedeny kroky které musí 
spotřebitel učinit

Řada těchto výrobků jsou pouze směsi plastů, bambusu a 
pryskyřic





www.nogreenwashing.czNo Greenwashing

EcoScoring – nové nástroje proti GW 



The Vision



PEF Chronology



Assessment Methodology Hierarchy
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Děkujeme za pozornost!


