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DĚKUJEME VÁM, ŽE SE K NÁM 18. ŘÍJNA PŘIPOJÍTE
A PODĚLÍTE SE O SVÉ NÁZORY A POSTŘEHY. VELICE SE 
TĚŠÍME NA VŠE, CO NÁM CHCETE SDĚLIT.

ÚVOD
DO OBČANSKÉ 
KONZULTACE

Během našeho setkání se zaměříme na 
problémy   spojené  s   udržitelnou    spotřebou
a vytvářením příslušných politik.

Jádro problému je následující: v oblasti 
působnosti volného trhu jsou spotřební návyky 
jednotlivce vnímány jako soukromá záležitost. 
Vlády většinou nemají vůli příliš zasahovat do 
osobního prostoru svých občanů. Ve výsledku 
jsou pak politiky zaměřené na podporu 
udržitelné spotřeby orientovány spíše na výrobu 
zboží a poskytování služeb než na regulaci 
osobní spotřeby.

Proto bychom s vámi chtěli prodiskutovat 
případné    rozšíření    politiky     související 
s udržitelnou spotřebou i o opatření zaměřená 
na osobní spotřebu jednotlivce. Rádi bychom 
věděli, jak vnímáte různé role, které občané 
mohou hrát při zvyšování udržitelnosti ve 
společnosti.

CO JE UDRŽITELNOST?
Nejprve si nastíníme, co je udržitelnost. Jednou  
z nejčastěji citovaných definic udržitelného 
rozvoje je definice, jejímž autorem je 
Brundtlandova komise1. Uvádí, že udržitelný 
rozvoj je „rozvoj, který uspokojuje současné 
potřeby, aniž by budoucím generacím 
zabraňoval naplnit jejich vlastní potřeby“.

Tato definice klade velký důraz na rozvoj,  
a proto byla kritizována. Novější vnímání rozšířilo 
rozsah pojmu udržitelnosti i na oblast sociální, 
environmentální a ekonomické udržitelnosti2. 
Jinými  slovy:  udržitelnost  musíme  chápat
z pohledu lidí, planety i zisku.

CO JE UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA?
Během vědecké konference, která se konala v roce 
1994 v Oslu na norském ministerstvu životního 
prostředí, byla udržitelná spotřeba definována 
následujícím způsobem: „využívání služeb  
a souvisejících produktů, které naplní základní  
potřeby a zvýší kvalitu života, při současné 
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nástrojů by podle občanů měli zákonodárci 
používat, jak důsledné nebo normativní by měly 
být a na jaké politické úrovni by se měly řešit. 
Stručně řečeno: je-li změna zapotřebí, kdo by 
podle občanů měl převzít kontrolu nad tímto 
procesem a jak by měl postupovat?

Některé změny vyžadují zásadní rozhodnutí  
a přinášejí složité kompromisy. Jiné změny 
nastávají pomalu a téměř bez povšimnutí. Může se 
také stát, že jedna změna vyřeší několik problémů 
současně. Například snížení znečištění s sebou 
přináší vytvoření příslušných pracovních míst  
a zlepšení životního prostředí a prospívá zdraví 
obyvatelstva. Takové případy jsou ideální, ale ne 
vždy tomu tak je. Někdy se naopak realizuje řešení 
sociálních problémů na úkor ekonomických  
a environmentálních aspektů. Je obtížné nalézt  
v jedné oblasti řešení, které nijak neovlivní 
zbývající dvě oblasti, a ještě obtížnější nalézt 
řešení, které bude mít rovnoměrný pozitivní 
dopad na lidstvo, ekonomiku i planetu.

TŘI MOŽNÉ CESTY
Neexistuje jednoduché řešení, jak dosáhnout 
udržitelnější spotřeby. V této příručce a v rámci 

občanské konzultace obecně se budeme 
zabývat třemi možnými cestami, které se 
navzájem nevylučují.

První možnou cestou je posun k udržitelnějším 
spotřebním návykům. Ty zahrnují rovnováhu 
mezi tím, co a jak lidé spotřebovávají, a zátěží, 
kterou tato spotřeba představuje pro přírodní 
zdroje naší planety, ekonomiku a společnost.

Druhou  možnou  cestou,  kterou   vezmeme
v úvahu, je omezení spotřeby. Toho lze částečně 
dosáhnout  změnou  přístupu  ke  spotřebě
a částečně změnou výrobních a zpracovatelských 
postupů.

Třetí možnou cestou, jak zmírnit sociální, 
environmentální a ekonomický dopad 
zapříčiněný spotřebou, je zredukovat množství 
odpadu, který díky této spotřebě vzniká.

Z hlediska zákonodárce je nejlepší to řešení, 
které nevyžaduje žádné kompromisy. V ideálním 
případě by politika vedla ke zlepšení podmínek, 
aniž by omezila možnost volby nebo nepříznivě 
ovlivnila zbývající oblasti. To ale není vždy 
možné.

minimalizaci   využívání   přírodních    zdrojů
a toxických materiálů a produkce emisí odpadů 
a znečišťujících látek v průběhu životního cyklu 
služby nebo produktu tak, aby nebyly ohroženy 
potřeby budoucích generací.“

Tato definice představuje jednu z nejlepších 
definic udržitelné spotřeby a je v tomto smyslu 
používána až dodnes, poslouží proto jako 
základ pro naši diskusi.

PROČ JE UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA DŮLEŽITÁ?
Ani zdroje celé planety nedokáží udržet aktuální 
úroveň lidské výroby a spotřeby donekonečna. 
Při současném tempu bychom na udržení naší 
spotřeby v roce 2030 potřebovali další planetu3.

Hospodářská aktivita lidstva navíc negativně 
ovlivňuje naše přirozené životní prostředí. 
Přispívá ke globálnímu oteplování, vytváří 
znečištění a mění krajinu. Zakládáme pole, 
odkláníme říční toky, budujeme přehrady, 
stavíme továrny a přístavy atd. To vše s cílem 
podpořit výrobu a pohyb zboží.

Tyto činnosti nemají pouze lokální dopad. Podle 
Evropské komise „je EU závislá na dovozu 
energie a přírodních zdrojů, a proto má spotřeba 
v EU globální dopad. Navíc se stále větší podíl 
produktů  spotřebovaných  v Evropě vyrábí
v jiných částech světa.“ 4

Nesmíme zapomínat ani na to, že velká část Afriky  
a Asie za Evropou z hlediska hospodářského 
rozvoje výrazně zaostává. Velkou výzvou pro 
koncept udržitelnosti tedy bude očekávané 
zvyšování  počtu  obyvatel  a  ekonomický růst
v těchto oblastech.

Z hlediska zajištění dobré životní úrovně pro 
budoucí generace představují tyto okolnosti 
problém. Je třeba učinit změny a vyvážit dopad 
na lidstvo, planetu i ekonomiku způsobem, 
který bude efektivní i spravedlivý.

ZMĚNA PROSTŘEDNICTVÍM POLITIKY
Evropští zákonodárci aktivně hledají řešení 
zaměřená na výrobu i spotřebu. Existuje však 
celá řada zúčastněných stran, která má na 
proces tvorby politiky vliv: samotní zákonodárci, 
politici, zájmové skupiny, lobbisté, média, 
průmyslové organizace, odbory, nevládní 
organizace…  seznam  je  dlouhý.  Některé
z těchto skupin je slyšet více. Některým se 
dostává více vysílacího času. Některé jsou 
efektivnější v prosazování svých požadavků.

V projektu PACITA se zajímáme především o jednu 
zúčastněnou stranu: řadové občany. V rámci 
Evropské občanské konzultace, které se účastníte 
i Vy, si vyslechneme, jak občané 11 různých 
evropských zemí vnímají politiku související  
s udržitelnou spotřebou. Zajímá nás, jaké typy 
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CO JE PACITA?

PACITA (Parliaments and Civil Society in Technology Assessment) je čtyřletý projekt 
financovaný EU zaměřený na zlepšování procesů tvorby politik, které se týkají otázek vědy, 
technologií a inovací.

PACITA pracuje na posílení základů tvorby politik prostřednictvím zlepšení znalostní 
základny, na níž jsou tyto politiky založeny. Snaží se především do tohoto procesu aktivně 
zapojit  širokou  škálu  osob  a  organizací.  Chce  tak  určit  relevantní  znalosti, zkušenosti
a odbornosti, které by jinak při tvorbě politik mohly být opominuty.

Jste součástí občanské konzultace na téma udržitelné spotřeby, která se díky výzkumnému pro-
jektu PACITA odehrává v několika evropských zemích. Kromě České republiky se na ní podílejí i 
občané Belgie, Bulharska, Dánska, Irska, Litvy, Maďarska, Nizozemí, Portugalska, Rakouska  
a Španělska. Občanská konzultace je jedním z řady projektů uskutečněných pod záštitou 
PACITA.

ČTYŘI OBLASTI SPOTŘEBY

V tomto konzultačním procesu se zaměříme 
na některé klíčové oblasti: potraviny a nápoje, 
dopravu, bydlení a zařízení. Tyto čtyři kategorie 
spotřebních produktů jsou odpovědné za 60 
% až 70 % znečištění životního prostředí 
způsobeného skleníkovými plyny, úbytkem 
ozónové vrstvy, kyselými dešti a spotřebou 
přírodních zdrojů8. Proto se veškeré 
iniciativy, jejichž cílem je přiblížit spotřebu 
hospodářským   a   lidským   možnostem
a možnostem planety, pravděpodobně 
dotknou těchto čtyř klíčových oblastí a proto 
budou zmíněny i v dalších částech této 
příručky.

 

 

 

 



EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ AMBICE
EU nahlíží na udržitelnost z mnoha stran, zvláště 
pak v souvislosti s efektivním využíváním zdrojů 
a energie. V poslední době se věnuje zvýšená 
pozornost tzv. oběhovému hospodářství – 
hospodářství, které neprodukuje téměř žádný 
odpad.

Klíčovou iniciativou EU pro toto desetiletí je 
růstová strategie nazvaná Evropa 20205. Podle 
předchozího předsedy Evropské komise, José 
Manuela Barrosa, si Evropa 2020 klade za cíl 
dosáhnout „inteligentní, udržitelnou a inkluzivní 
ekonomiku s vysokou úrovní zaměstnanosti, 
produktivity a sociální soudržnosti“.

Evropa 2020 s sebou přináší řadu dalších 
iniciativ.  Jednou  z  nich  je  i tzv. Cesta Evropy
k efektivnímu využívání zdrojů, která popisuje, 
jak by se mohla evropská ekonomika do 
roku 2050 transformovat na plně udržitelnou 
ekonomiku.

Tato iniciativa má ambiciózní vizi: „V roce 
2050 bude ekonomika EU růst takovým 
způsobem, který bude respektovat omezené 
zdroje a možnosti planety, a bude tak přispívat 
k celosvětové hospodářské transformaci. 
Evropská ekonomika bude konkuren-
ceschopná, inkluzivní a bude zajišťovat vysokou 
životní úroveň s výrazně nižším dopadem na 
životní prostředí. Veškeré zdroje, od surových 
materiálů  až  po  energii,  vodu,  vzduch
a půdu, budou obhospodařovány udržitelným 
způsobem. Také se podaří dosáhnout cílů 
vytčených v oblasti změny klimatu a současně 
ochránit, docenit a podstatně obnovit 
biodiverzitu a ekosystémové služby, které jsou 
na ní závislé.“6

Další iniciativou strategie Evropa 2020 je Akční 
plán pro udržitelnou spotřebu a výrobu (USV)  
a udržitelnou průmyslovou politiku (UPP)7. 
Tento plán si klade za cíl zajistit vedoucí 
úlohu EU v oblasti vlivu na životní prostředí, 
a to prostřednictvím zlepšení energetických 
a ekologických vlastností produktů a jejich 
přijetím ze strany spotřebitelů.

Výsledkem těchto iniciativ by mohla být 
společnost, která se bude značně lišit od té 
současné.

STRUKTURA PŘÍRUČKY
Tato příručka je rozdělena do čtyř částí. Každá  
z nich odráží jednu sekci, které se zúčastníte
v den občanské konzultace.

1. kapitola obsahuje základní informace 
související s udržitelnou spotřebou a tvorbou 
politik.

2. kapitola  se  soustředí  na  posun  směrem
k udržitelné spotřebě.

3. kapitola  se zabývá problémy souvisejícími  
s omezením spotřeby.

4. kapitola se věnuje omezení produkce odpadů  
a náhledu na tzv. oběhové hospodářství.

Poslední část brožury tvoří příloha se seznamem 
zdrojových materiálů použitých při její tvorbě.

Úvod do občanské konzultace
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V TÉTO ČÁSTI SE ZAMĚŘÍME NA PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ 
S TVORBOU POLITIK V OBLASTI UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY. 
POUKÁŽEME NA NĚKTERÉ Z NÁSTROJŮ, KTERÉ MAJÍ 
ZÁKONODÁRCI K DISPOZICI.

SOUČASNÁ
SITUACE:
NÁSTROJE
TVORBY POLITIKY

Pokud mají zákonodárci vytvářet efektivní 
opatření, musí v ideálním případě zohlednit 
názory tří klíčových stran: politiků, podnikatelů 
a občanů. Tyto tři strany formují takzvaný 
„trojúhelník změny“.

Každá z těchto skupin je sama o sobě rozmanitá 
a má různé cíle. Platí to pro podnikatele a jejich 
sdružení, různé skupiny občanů i pro politiky, 
kteří zastupují různé voliče a disponují rozdílnou 
úrovní moci.

Každá skupina také při ovlivňování chování 
ostatních skupin používá jiné mechanismy. 

Přesto je pro efektivní tvorbu a implementaci 
politik důležité, aby dlouhodobé dopady svých 
rozhodnutí pochopily všechny strany. Úspěch 
závisí na souhlasu a účasti občanů, podnikatelů  
i vlády. Problém tedy představuje nalezení 
způsobu, jak sladit zájmy tak odlišných skupin. 
Jak přitom postupovat?

Vytváření politiky na půdě politické unie tak 
společensky, ekonomicky a kulturně rozmanité, 
jako je EU, není jednoduché. Uvažujme tedy 
jen nad jednou ze tří výše uvedených skupin: 
občany.

TROJÚHELNÍK ZMĚNY

BYZNYS OBČANÉ

VLÁDA



1. Kapitola   |   10

Současná situace: nástroje tvorby politiky

Občané EU představují velice různorodou 
skupinu. Žijí na různých místech, mají odlišný 
přístup ke zdrojům a výrobkům, žijí podle 
různých kulturních pravidel a v různých 
ekonomických podmínkách. Jejich historické 
a sociální kořeny se liší. A každý člověk 
vnímá udržitelnou spotřebu (nebo její nutnost) 
jinak. To vše následně ovlivňuje co, jak,  
v jakém množství a kdy spotřebovává.

I kdyby všichni spotřebitelé sdíleli stejné zázemí  
a zastávali stejný názor, jejich následné chování 
by se lišilo. Na osobní rozhodování ohledně 
spotřeby mají vliv různé kompromisy, na než 
lidé na základě svých pocitů přistupují. Některá 
rozhodnutí jsou přijatelná jen pro část obyvatel, 
pro zbytek populace již ne.

Vezměme v úvahu například používání 
automobilu. To klade na zdroje větší nároky 
než cestování veřejnou dopravou. Vyžaduje 
komplikovanější infrastrukturu, větší plochu 
území a spotřebovává větší množství paliv. 
Na druhou stranu skýtá větší pohodlí, volnost 
pohybu, umožňuje nám dopravovat děti do škol 
a jezdit na nákupy a šetří čas. 
 
V odlehlých oblastech je často jediným 
dostupným způsobem dopravy. Jak by politika 
měla vyvážit tyto leckdy  protichůdné  potřeby?
A jakou roli by mohl sehrát technologický pokrok 
při snižování negativních dopadů zapříčiněných 
soukromým vlastnictvím automobilu?

Automobil je dobrým příkladem i dalšího  
aspektu spotřeby. Lidé si někdy nejsou svých 

spotřebitelských rozhodnutí plně vědomi. 
Automobil je obecně přijímaným a populárním 
dopravním prostředkem v řadě evropských 
zemí. Jejich občané pokládají vlastnictví vozu 
za samozřejmost. V jiných státech je přitom 
nejčastějším dopravním prostředkem jízdní 
kolo. Dopravní návyky se tedy liší nejen stát od 
státu, ale leckdy i v rámci jednotlivých států.

Současná politika navíc neovlivňuje jen současné 
obyvatelstvo. Dnes přijímaná rozhodnutí budou 
mít dopad i na budoucí generace. Jak tuto 
skutečnost nejlépe zohlednit?

SPOTŘEBNÍ POLITIKA MÁ DALEKOSÁHLÉ 
DOPADY
Spotřeba je jádrem mnoha našich každodenních 
činností. Řídí naši ekonomiku, ovlivňuje náš  
vztah k životnímu prostředí a často definuje 
klíčové aspekty naší společnosti a kultury. 
Vzhledem ke komplexnímu charakteru spotřeby 
ovlivňují příslušná politická opatření širokou 
škálu základních aspektů, včetně změny klimatu, 
zásobování potravinami, technologického 
rozvoje, lidských práv, spravedlnosti a sociální 
rovnosti – abychom uvedli jen některé z nich. 
Zdokonalení jednoho aspektu spotřebního 
chování může rezonovat v mnoha jiných částech 
společnosti.

Zákonodárci proto musí zvážit, jaký dopad budou 
mít jejich rozhodnutí i v dalších oblastech. Některá 
se mohou setkat i s odporem. Ohledy na životní 
prostředí jsou například někdy vnímány jako 
překážka hospodářského růstu, zaměstnanosti  
a zlepšení naší životní úrovně.

EKOLOGICKÉ ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

Cena, kterou spotřebitelé platí za zboží a služby, v mnoha ohledech nereflektuje veškeré 
náklady. Ceny jen zřídka zahrnují náklady na obnovu využitých zdrojů nebo eliminaci 
nežádoucích následků výroby, například znečištění.

Kdyby se do cen produktů započítávaly i širší aspekty související se surovými materiály, 
dopravou, výrobou, používáním a likvidací odpadu, byly by skutečné náklady pro společnost 
transparentnější.

Takovou transparentnost by mohlo přinést ekologické zadávání zakázek. Tedy postup, který 
klade důraz na životní prostředí ve všech fázích procesu zadávání zakázky.
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Současná situace: nástroje tvorby politiky
Ne všechna politická rozhodnutí jsou 
diskutabilní. Existují opatření, která se těší 
široké podpoře a odpovídají očekávání 
politiků, podnikatelů i občanů. Například 
politika, která podporuje zvýšenou 
konzumaci sezónní zeleniny, je udržitelná  
a má kladný vliv na zdraví obyvatel. Současně 
tedy snižuje nároky kladené na zdravotnictví.

Čím spíše dokážou zákonodárci sladit své politiky 
s potřebami obyvatel, podnikání a životního 
prostředí, tím větší je pravděpodobnost, že 
budou snadno celospolečensky akceptovatelné.

To poukazuje na zajímavou otázku: na jaké 
úrovni by měly být politiky ve prospěch 
udržitelné spotřeby vypracovány, prováděny 
a prosazovány? Na místní, národní, evropské, 
mezinárodní nebo globální úrovni? Jak by 
se zachovali občané na jednom místě světa, 
kteří se snaží realizovat udržitelnou spotřebu, 
kdyby viděli, že těm ostatním je to lhostejné? 
Měly by státy mít možnost zvolit si svou vlastní 
cestu, nebo by se měly řídit rozhodnutími na 
mezinárodní úrovni? Jak mohou politiky na 
národní nebo mezinárodní úrovni zohledňovat 
iniciativy vzniklé na místní úrovni?

Důležitost těchto otázek je podtržena globálním 
charakterem spotřeby. Co lidé spotřebují na 
jednom místě, mohlo být vyrobeno na jiném –  
a z e  zdrojů,  které  byly  předtím  dovezeny
z dalšího místa. To znamená, že dopad místní 
spotřeby, ať už je pozitivní nebo negativní, není 
pociťován pouze lokálně, ale často i globálně.

POLITICKÉ NÁSTROJE
Existuje celá řada nástrojů, které mohou 
zákonodárci použít, přičemž se jedná o různé 
nástroje na stupnici od měkkých až po ty tvrdé. 
Měkké politiky jsou ty, které nejsou podloženy 
žádnými závaznými právními předpisy, například 
firemní pravidla a zprávy, které se mohou týkat 
společenských hodnot. Tvrdé politiky jsou ty, 
které jsou závazné a jejichž nedodržení vede
k sankcím.

Pojďme se podívat na některé z hlavních 
kategorií nástrojů, které používají tvůrci politik.

INFORMACE
Zákonodárci se snaží poskytovat občanům 
informace, a přimět je tak ke změně bez 
normativního přístupu. Předpokládají přitom, že 
lépe informovaní spotřebitelé se spíše budou 
rozhodovat v souladu s konceptem udržitelnosti.

Informace lze šířit mnoha různými způsoby: 
prostřednictvím televizních a rozhlasových spotů, 
rozdáváním letáků, pomocí plakátů na veřejných 
místech, certifikací a označováním produktů  
a služeb. Děti se mohou o udržitelnosti učit ve 
škole. Spotřebitelé mohou být o udržitelných 
výrobcích informováni vyškoleným personálem 
v obchodech.

Vytvoření účinné informační kampaně však není 
jednoduché. Musí vyřešit klíčové otázky: které 
informace poskytnout a jak a kde je prezentovat. 
Také je třeba dosáhnout co největší míry 
nestrannosti při porovnávání výrobků a služeb.

Nesprávně vedená informační kampaň může 
občany zahltit nadměrným množstvím informací. 
Také jim může poskytnout nepřesné informace, 
které pak vyústí v podezření z manipulace  
s veřejností. Pokud například podniky nadměrně 
zdůrazňují tvrzení o své ekologické a sociální 
odpovědnosti, spotřebitelé mohou pojmout 
podezření.

Totéž platí pro označení výrobků. V některých 
případech  není  dostatečně  srozumitelné
a některé výrobky nedodržují normy tak striktně 
jako ty ostatní. A přitom může nadměrné 
množství popisků a certifikačních etiket vést ke 
zmatení.

Samo označování a certifikace produktů může 
pro podniky představovat problém. Pro řadu 
malých výrobců a menších firem může být 
proces certifikace finančně příliš náročný a tato 
skutečnost zásadně omezuje jejich možnost se 
do něj zapojit.

A přitom informační kampaně, které 
zákonodárci často používají, nejsou vždy 
efektivní. Spotřebitelům jsou poskytnuty 
kvalitní informace, oni však své chování 
nemusejí změnit. Mohou jim v tom zabraňovat 
ekonomické, sociální, politické, technické nebo 
infrastrukturní faktory.
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místech, které podpoří jejich používání. Kulturní 
kontext může mít vliv na to, jak efektivní tato 
opatření napříč EU budou. Na jejich účinnost 
může  mít  vliv  i  míra,  s  níž  jsou  spotřebitelé 
s těmito opatřeními obeznámeni.

Existují i iniciativy navržené tak, aby 
podporovaly sdílenou spotřebu: společné 
používání výrobků coby protiváha k výhradnímu 
osobnímu vlastnictví. Jde o fenomén tzv. sdílené 
ekonomiky – lidé vzájemně sdílejí nástroje, 
výrobky a služby. Tyto iniciativy ovšem vznikají 
zdola, když si lidé navzájem pomáhají, a proto 
zatím není jasné, jak by nařízení shora mohla 
(nebo měla) takové chování ovlivnit.

NĚKTERÉ NEBO VŠECHNY 
Z VÝŠE UVEDENÝCH NÁSTROJŮ?
Zákonodárci se většinou snaží své inciativy 
kombinovat a přizpůsobovat. Používají přitom 
všechny nebo jen některé z uvedených nástrojů.

NAŘÍZENÍ
Nařízení jsou normativní a jejich nedodržování  
s sebou nese hrozbu sankcí. Zákazy, povinné 
normy, stavební a jiná povolení – to vše jsou 
příklady regulačních nástrojů. Zákonodárci 
mohou použít směrnici i proto, aby šli příkladem. 
Mohou například uložit veřejným orgánům, 
aby konaly zodpovědně vůči společnosti a při 
zadávání veřejných zakázek implementovaly 
ekologická opatření.

Nařízení mohou být při změně chování spotřebitelů 
velice efektivní. Jejich předpokladem je ovšem  
vymahatelnost, která klade další administrativní 
nároky na místní správní orgány a vlády.

Má-li být nařízení efektivní, musí držet krok  
s probíhajícími změnami a inovacemi. 
Technologie se často vyvíjejí mnohem rychleji 
než stávající legislativa.

V některých případech omezují nařízení 
možnost volby spotřebitelů. Nevpustí určité 
výrobky nebo služby na trh. Zákonodárci proto 
musí nalézt rovnováhu mezi tím, co je nezbytné, 
a tím, co občan akceptuje. Evropský hospodářský 
a sociální výbor (EHSV) upozornil na obavy 
občanů z nadměrné regulace některých oblastí. 
Vyřazování žárovek ve prospěch energeticky 
účinnějších alternativ je jedním z příkladů, kdy 
občané celé EU vyjádřili svou nespokojenost.

Obecně lze říci, že nařízení jsou zaměřena spíše 
na výrobce a státní orgány, méně pak přímo na 
spotřebitele.

FINANČNÍ NÁSTROJE
Pojem pozitivních nebo negativních finančních 
pobídek není pro zákonodárce nic nového. Zdaňují 
způsoby chování, které chtějí utlumit, a dotují ty, 
které chtějí podpořit. Lidé (občané i podnikatelé) 
reagují na tyto cenové výkyvy velice citlivě  
a v závislosti na finančních aspektech své 
chování odpovídajícím způsobem mění.

Podle Organizace pro hospodářskou spolupráci  
a rozvoj (OECD) fungují finanční opatření 
nejlépe, když jsou výrazná a podstatná a když 
viditelně  sníží  cenový  rozdíl  mezi  udržitelnými
a méně udržitelnými produkty. Skromné finanční 
pobídky a odrazující opatření nemají téměř 
žádný vliv9.

Kromě daní a dotací mohou zákonodárci sáhnout 
po úvěrových programech pro udržitelné 
výrobky, po systému bonusů na podporu nákupu 
udržitelných výrobků, po slevových kupónech 
na určité výrobky atd.

Pokud se zákonodárci rozhodnou využít zdanění 
coby prostředku k vyvolání změny, musí si 
počínat obezřetně, aby nedošlo k neúměrnému 
zvýšení  nákladů  v  domácnostech  s  nižšími
a středními příjmy. Pokud by se tak stalo, 
narostla by sociální nerovnost mezi jednotlivými 
vrstvami obyvatelstva.

Jedním návrhem, v současné době na různých 
úrovních rozhodování v rámci EU velmi 
populárním, je přesunout zdanění z oblasti 
přímých daní (jako je např. daň z příjmu) do 
oblasti nepřímých daní (spotřební daň, DPH 
atd.). Evropská komise chce, aby vlády  při 
sestavování rozpočtů přestaly klást důraz na 
zajištění příjmů a ve větší míře se soustředily 
na využití daňových opatření podporujících 
udržitelné chování.

DOPORUČENÍ
Zákonodárci se mohou pokusit realizovat změnu 
tím, že některé z nabízených možností budou  
z hlediska spotřebitelů atraktivnější – často aniž 
by si toho spotřebitelé byli vědomi.

Někteří se snaží ovlivňovat občany 
prostřednictvím  populárních  osobností. 
V takovém případě se navrhované chování 
stává atraktivním a módním. Existuje 
ovšem riziko, že spotřebitelé se vrátí  
k původním návykům, jakmile prvotní okouzlení 
pomine.

Jiné iniciativy se spoléhají na citovou stránku 
věci. Pocit viny je účinnou hnací silou vedoucí ke 
změně chování. Přílišné spoléhání na vytváření 
pocitu viny u cílové skupiny nicméně podle 
psychologů může vést naopak k apatii.

V některých místech byla k vyvolání změny užita 
jen sotva patrná opatření. Příkladem může být 
používání menších talířů s cílem zmenšit velikost 
porcí, stažení igelitových tašek z pokladen 
obchodů, nabízení předem definovaných voleb 
v průběhu nákupního procesu nebo rozmístění 
atraktivních odpadkových košů na veřejných 

Současná situace: nástroje tvorby politiky
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MÁ-LI SE EU STÁT UDRŽITELNĚJŠÍ SPOLEČNOSTÍ, BUDE 
MUSET ZMĚNIT SVÉ SPOTŘEBNÍ CHOVÁNÍ. JEDNA MOŽNOST 
SPOČÍVÁ V NÁKUPU PRIMÁRNĚ UDRŽITELNÝCH PRODUKTŮ 
A SLUŽEB. V TÉTO KAPITOLE SE ZAMĚŘÍME NA NĚKTERÉ ZE 
ZPŮSOBŮ, JAK TOHO DOSÁHNOUT.

ZMĚNA
STRUKTRY 
SPOTŘEBY VE 
PROSPĚCH 
UDRŽITELNOSTI

Udržitelná spotřeba je spotřeba, která může být 
uskutečňována donekonečna. Nevyčerpává 
zdroje a nevytváří sociální a ekonomické 
nerovnosti.

Posun k udržitelné spotřebě nemusí nutně 
znamenat nižší spotřebu (viz téma následující 
kapitoly). Důraz je kladen na udržitelné 
alternativy k současným produktům a službám. 
Například přechod na obnovitelné zdroje energie 
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Změna struktury spotřeby ve prospěch udržitelnosti
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nevede obecně k nižší spotřebě energie, pouze 
se změní zdroj energie.

Problematika posunu spotřeby vyvolává otázky 
ohledně vztahu mezi zákonodárci a občany. Do 
jaké míry by měli zákonodárci převzít vedení? 
Do jaké míry by mělo být občanům umožněno, 
aby konali vlastní rozhodnutí? A jakou roli 
by měli občané zastávat v procesu změny 
spotřebitelského chování?

Odpovědi na tyto otázky nejsou jednoduché. Má-li 
být rozhodnutí efektivní, musí zákonodárci zjistit, 
co si spotřebitelé skutečně myslí. Musí vytvořit 
politiky, které jsou vůči spotřebitelům vstřícné  
a přitom je dokáží do celého procesu aktivně 
zapojit. V neposlední řadě je nutné si uvědomit, 
že často existuje rozdíl mezi tím, co si 
spotřebitelé myslí a říkají, a tím, co jsou ochotni 
udělat.

OBČANÉ SE RŮZNÍ
K tomu všemu započítejme skutečnost, že občané 
nejsou stejní. Netvoří homogenní skupinu, jsou 
to různorodí jedinci s různou úrovní ochoty  
a schopnosti přizpůsobit své návyky ve 
prospěch udržitelnější spotřeby.

Některé lidi udržitelnost zajímá. Jiné méně nebo 
mají další priority. Jejich nezájem může pramenit  
z  nedostatku  kvalitních  informací  nebo 
z nedostatku času na zjišťování takových 
informací.

Ne každý se nachází v postavení, kdy může 
změnu ovlivnit. Vliv stoupá úměrně s rostoucím 
postavením v hierarchii. Řadoví zaměstnanci 
například mají menší vliv na spotřební politiku 
své společnosti než výkonní manažeři.

I životní a sociální podmínky mají  svůj vliv. Lidé, 
kteří vlastní byt nebo dům, mohou spotřebu 
související s bydlením ovlivnit spíše než ti, 
kdo bydlí v pronájmu. Mohou se rozhodnout 
pro instalaci účinnějšího kotle nebo topných 
systémů,  vyměnit  stará  okna  za  nová 
s dvojitými skly a tak dále. Pro srovnání: lidé 
v pronájmu platí účty za energie, ale často mají 
jen omezenou možnost se vyjádřit ke kvalitě 
topného systému, který je na místě zaveden.

To samé platí i pro osobní ekonomickou situaci. 

Dokud jsou udržitelné produkty finančně 
náročnější, ne každý si je může dovolit.

CO BY MĚLI DĚLAT OBČANÉ?
Úloha občanů při posunu směrem k udržitelnému 
modelu společnosti je zajímavá. Mají o tuto 
změnu usilovat samostatně? A pokud ano, 
kterou cestou se vydat?

 

SPOLEČNÁ

SPOTŘEBA

Nejzřetelnější cesta k dosažení udržitelné 
spotřeby vede přes vlastní nákupní chování. 
Spotřebitelé mohou začít nakupovat pouze 
výrobky, které schvalují, a vyhýbat se těm, které 
neschvalují.

Může se zdát, že vliv rozhodování jednotlivých 
spotřebitelů je nevelký, ale jeho kumulovaný 
dopad je obrovský. K udržitelnosti mohou přispívat 
například společné nákupy nebo jiné aktivity na 
lokální úrovni – například směna věcí, společné 
zahrádkaření nebo společné využívání energie  
z obnovitelných zdrojů.

Pokud se navíc jednotliví občané a skupiny 
občanů chovají udržitelnějším způsobem, 
mohou vytvořit příklad hodný následování.

Občané mohou své názory vyjádřit také u volební 
urny a ovlivnit osoby zastávající pozice, které 
umožňují prosazování změn. Mimo pravidelné 
volby se lze na zákonodárce obracet přímo  
a využívat k tomu různé mechanismy, od 
osobních dopisů až po pouliční demonstrace.
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DOPRAVA A UDRŽITELNOST
Jednou z oblastí současné spotřeby, která je  
z hlediska udržitelnosti velice problematická, 
je doprava, zejména používání osobních 
automobilů a letecká doprava.

Podle nejnovějších prognóz Evropské komise 
by do roku 2050 měla poptávka po osobní 
dopravě ve srovnání s rokem 2010 stoupnout 
asi o 40 %. Poptávka po nákladní dopravě se 
zvýší asi o 54 %10.

Prognóza  pro  rok  2050  rovněž  naznačuje,  že 
i přes mírný pokles budou auta stále přepravovat 
více než dvě třetiny všech pasažérů. Mohou 
zákonodárci tuto vyhlídku nějakým způsobem 
změnit? A to i v případě, že by taková změna 
mohla zásadním způsobem ovlivnit možnost 
volby jednotlivce?

Pokud se zákonodárci budou snažit nasměrovat 
společnost k alternativním dopravním 
prostředkům, existuje několik způsobů, jak 
toho lze dosáhnout.

Prvním z nich je poskytovat finanční pobídky 
nebo zavádět odrazující opatření, například 
daňové pobídky pro lidi, kteří jezdí do práce 
na kole nebo společně vozem. Jako alternativa 
se nabízí i finanční podpora při nákupu vozidel 
s nízkými emisemi. Vlády eventuálně mohou 
zavést i vyšší spotřební daň z paliv nebo vybírat 
mýtné  na  frekventovaných  komunikacích
a v centrech měst.

Druhou možností je upřednostňovat hromadnou 
dopravu před používáním osobních vozidel 
už při plánování dopravní infrastruktury. To je 
složitá  záležitost.  Vlastnictví  automobilu  je 
v rámci debat o udržitelné spotřebě velice citlivé 
téma. Pro řadu lidí je automobil symbolem 
svobody jednotlivce. Pro ostatní je to důležitý 
prvek z hlediska mobility v oblastech, kde je 
nedostatečná veřejná doprava.

V mnoha případech se osobní silniční doprava  
v naší společnosti hluboce zakořenila. Následkem 
této skutečnosti je osobním automobilům  
a příslušným potřebám při územním plánování 
věnována zvláštní pozornost. Změnit tento stav 
by v některých zemích vyžadovalo hluboký posun  
v postoji k vlastnictví osobního vozu.

EFEKTIVNÍ POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
Jak jsme uvedli v předchozí části, jedním  
z nástrojů, které mají zákonodárci k dispozici, 
je poskytování informací. Lze je využít 
k získání podpory pro rozhodnutí, která 
zákonodárci jménem občanů učiní. Informace 
rovněž pomáhají občanům při jejich vlastním 
rozhodování.

Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak 
poskytovat občanům informace související 
se spotřebitelským výběrem, je označování 
výrobků. A současně je mimořádně náročné 
navrhnout správný způsob. Je-li zaveden správný 
mechanismus, může etiketa spotřebitelům 
značně usnadnit jejich rozhodování. Je-
li zaveden špatný mechanismus, může být 
spotřebitel uveden ve zmatek nebo od koupě 
produktu odrazen.

Používání automobilů v EU
Druh dopravy využívaný lidmi alespoň jednou denně

Změna struktury spotřeby ve prospěch udržitelnosti
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Iniciativy ohledně označování výrobků etiketami 
jsou velmi populární. Značně se ale navzájem 
liší v tom, na jaké produkty se orientují, na jaké 
obchodní normy a standardy související s životním 
prostředím odkazují, jaký mají dopad, kde se  
z geografického hlediska jejich dopad projeví 
atd.

Když k tomu započítáme skutečnost, že 
členské státy EU nejsou zajedno v označování  
a produktových standardech, celá problematika 
se dále zkomplikuje. Uvažme například používání 
potravinářského termínu „bio“. V některých 
zemích je užití tohoto termínu běžné. V jiných 
se z hlediska spotřebitelů jedná o relativně nový 
koncept. Samotný pojem „bio“ dokonce může 
mít v různých státech různý význam.

Nelze vyloučit, že se jedná o úkol pro 
zákonodárce na úrovni samotné EU a že se 
b u d o u  m u s e t  p o k u s i t  s t a n d a rd i z o v a t 
a zjednodušit označování výrobků v celé EU. 
Vzorem by se mohla stát ekoznačka EU, která 
původně sloužila k označování elektronického 
zboží. Dnes se již používá k označování daleko 
širší škály produktů a mohla by pokrýt i služby.

NEUTRÁLNÍ POLITIKY VS. URČENÍ MOŽNOSTÍ 
VOLBY
Účinné poskytování přesných informací 
usnadňuje občanům rozhodování. S jejich 
narůstaj íc ím počtem se ovšem zvětšuje 
i prostor pro pochyby. Někomu takový koncept 
vyhovuje: je na každém jednotlivci, organizaci 
nebo státu, aby dokázal informace využívat 

efektivně. Dalším jedincům již takový koncept 
vyhovovat nemusí: může se stát, že se nepodaří 
dosáhnout požadovaného výsledku.

Dobrým příkladem jsou cíle EU v oblasti 
energetiky. Do roku 2020 by EU chtěla zvýšit 
svou energetickou účinnost o 20 %, snížit 
emise skleníkových plynů o 20 % a zvýšit 
spotřebu energie z obnovitelných zdrojů o 20 
%12. Některé státy směřují k dosažení tohoto 
cíle, jiné nikoliv.

Jedním ze způsobů, jak by EU mohla 
dosáhnout žádoucího výsledku, by mohlo 
být stanovení závazných cílů a sankcí. 
Sankce pak budou uvaleny na členské 
státy, které požadované cíle nesplní.  
V opačném případě se nemusí podařit 
dosáhnout snížení používání fosilních paliv, 
a tedy i závislosti na nich. Řada lidí se ale 
domnívá, že tento přístup nebere na zřetel 
odlišnou situaci jednotlivých členských států 
nebo jejich specifické priority.

Výsledkem je debata o tom, jak normativní by EU 
měla být z hlediska technologií, které jednotlivé 
členské státy zvolí, aby dosáhly vytčeného cíle. 
Někdo dává v této oblasti přednost neutrálnímu 
postoji, který umožní členskému státu zvolit 
implementovanou technologii. Omezení emisí 
lze například dosáhnout jak jadernými tak 
i větrnými elektrárnami. Ti, kdo upřednostňují 
neutrální postoj, se zdráhají nutit členské státy 
k volbě jedné konkrétní ze dvou uvedených 
technologií.

ALTERNATIVNÍ TYPY SPOTŘEBY

Nejenže evropští spotřebitelé jsou si vědomi alternativních typů spotřeby, ale také aktivně 
zvažují, jak by je v budoucnu mohli používat. Následující graf uvádí, jaké procento respondentů 
nedávného průzkumu zvažuje konkrétní druh alternativní spotřeby.

Zdroj: EESC14

Evropští zákonodárci by si v budoucnu mohli 
v oblasti technologií osvojit méně neutrální 
postoj. Například v oblasti energetiky by mohli 
zvýhodňovat určitá řešení na úkor jiných. Mezi 
členskými státy EU však nepanuje dostatečná 
shoda v tomto ohledu, ani v tom, zda by tyto 
politiky vůbec měly být řešeny na unijní úrovni. 
Možná, že národní vlády mají lepší předpoklady  
k řešení energetických otázek zejména vzhledem 
k různé kombinaci energetických zdrojů, na 
které jednotlivé členské státy spoléhají.

PŘÍSTUP SHORA DOLŮ VS. ZDOLA NAHORU
Debaty kolem tvorby politik mají tendenci k dané 
problematice přistupovat přístupem shora-dolů. 
Rozhodnutí přijatá vládami jsou předkládána 
občanům. Iniciativy vycházející zdola často 
nejsou vyslyšeny, přestože by mohly při plnění 
cílů vytčených vládami pomoci.

A právě zde mohou komunitám programy 
evropské spolupráce umožnit dosažení vyšších 
cílů s vynaložením menších prostředků. 
Podstatou tohoto procesu jsou často 
technologie. Lidé se sdružují a pronajímají, 
půjčují, vyměňují nebo sdílejí produkty v měřítku 
dříve nevídaném. Takové iniciativy omezují 
čerpání zdrojů. Mimo jiné tím, že kladou důraz 
na větší využitelnost a delší životnost produktů, 
jejichž sdílení navíc podporuje sociální rovnost.
Lidé také začínají společně produkovat 
potraviny. V Evropě existuje řada případů, kdy 

místní obyvatelé začali společně na malých 
pozemcích pěstovat obilniny, ovoce a zeleninu 
nebo chovat hospodářská zvířata.

Jak by se do těchto společných komunitních 
aktivit měli zapojit zákonodárci, zůstává 
otázkou. Stejně jako u ostatních témat 
diskutovaných v této příručce je třeba si ujasnit, 
zda by se zákonodárci vůbec měli snažit do 
těchto občanských iniciativ zapojovat. A pokud 
ano, jak by to mělo probíhat?

Pokud se zákonodárci přeci jen rozhodnou 
zapojit do komunitních aktivit, mají k dispozici 
širokou škálu opatření. Jednou z možností 
jejich zapojení je přímá i nepřímá finanční 
podpora, např. v rámci programů spolupráce 
vlády s občany. Vlády by mohly usnadnit 
výměnu informací o osvědčených postupech 
nebo poskytovat logistickou podporu.  
 
Otázkou je, zda by dokonce neměly delegovat 
část svých pravomocí na místní komunity.

Ať už se zákonodárci rozhodnou jakkoli, 
je zřejmé, že komunitní programy sdílené 
spotřeby mohou sehrát při vytváření udržitelné 
společnosti svoji roli, pokud se jim podaří 
rozvinout se a přizpůsobit rozličným potřebám 
svých účastníků.

ENERGETICKÝ MIX EU

V současné době EU velkou část své energie dováží. 
Závislost na zahraniční ropě byla v roce 2011 více 
než 80%, zatímco závislost na dovozu zemního 
plynu více než 60%. Předpokládá se, že závislost 
na dovozu energie dále poroste. Evropská komise 
očekává, že závislost na dovozu ropy překročí do 
roku  2030  90 %.  Podobně  stoupne  na  80 % 
i závislost na dovozu zemního plynu.

V následujícím grafu je uvedeno celkové rozložení 
spotřeby energií v EU v roce 2011.

Zdroj: Evropská komise13
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V TÉTO SEKCI SE ZAMYSLÍME NAD TÍM, JAK MOHOU 
ZÁKONODÁRCI POVZBUDIT OBČANY K NIŽŠÍ SPOTŘEBĚ

SNÍŽENÍ
SPOTŘEBY

Řada politických opatření je nyní zaměřena 
na snížení dopadů stávající úrovně spotřeby, 
nikoli na snížení spotřeby samotné. 
Zákonodárci tedy mají prostor pro přijetí 
takových opatření, která podpoří omezení 
spotřeby. Vyřazení neúsporných žárovek  
v rámci EU a jejich nahrazení úspornějšími 
žárovkami je příkladem omezení spotřeby 
energie na základě politického opatření15.

Politiky zaměřené výhradně na snižování 
spotřeby jsou však zpochybňovány. I snížená 
spotřeba nadále vyčerpává a vyvíjí tlak na 
zdroje, společnost i životní prostředí. A i kdyby 
úroveň spotřeby ve vyspělých zemích klesla, 
stále existuje riziko, že s růstem ekonomiky 
rozvojových zemí poroste i celková světová 
spotřeba. Zjištění, že globální spotřeba stále 
poroste, i pokud rozvojové země zavedou co 
nejúspornější modely, je znepokojivé.

Proto byla zahájena debata, v níž někteří 
účastníci prosazují přístup, který odděluje 
hospodářský růst od odpovídajícího nárůstu 
tlaku na zdroje.

Jiní účastníci debaty jdou ještě dále. Nechtějí 

vidět žádný nárůst produkce a spotřeby 
(preferují nulový růst) nebo dokonce chtějí 
současnou úroveň produkce a spotřeby omezit 
(záporný růst).

RŮST SPOTŘEBY
Spotřeba v EU v současnosti roste. Částečně je 
to způsobeno i naší volbou produktů.

Uveďme si příklad z potravinářského sektoru.  
V průměru 60 % příjmu proteinů v EU 
představuje maso. Výroba masa vyžaduje 
velké množství vstupů: vodu, půdu a krmivo. 
Tlak na zdroje navíc umocňuje skutečnost, 
že obyvatelé EU zkonzumují o přibližně 50 
% více proteinů než skutečně potřebují. 
Odhaduje se, že kdyby obyvatelé EU snížili 
svoji spotřebu masa a mléčných výrobků  
o polovinu, emise skleníkových plynů by se 
snížily o 25 % na 40 % současné hodnoty. 
Emise dusíku by se snížily o 40 %16.

Dopad řady jednotlivých produktů na životní 
prostředí se snížil, přesto je ale spotřebováváme 
v takovém měřítku, že spotřebované množství 
může toto snížení anulovat. Toto se označuje 
jako indukce spotřeby. Spotřebiče jsou 
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energeticky úspornější, ale používáme jich více 
a častěji je vyměňujeme. V letech 1998 až 2008 
vzrostly výdaje domácností v EU za spotřebiče 
téměř o 30 %. Navíc je 80 % zakoupených 
spotřebičů používáno a poté vyřazeno, ne 
opraveno, případně jinak dále využito17.

Kromě toho je současným trendem výstavba 
větších domů pro menší počet obyvatel. Každý 
dům je vybaven moderním zařízením a to dále 
zvyšuje poptávku po vybavení i elektrické 
energii. 

To však není vše. Každá domácnost musí 
být v různých ročních obdobích vytápěna či 
klimatizována a musí být udržována. Výstavba 
více domů sama o sobě spotřebovává více 
zdrojů.

Spotřeba vzrostla také v jiných oblastech. Lidé 
nakupují více oblečení, které nosí kratší dobu. 
Lidé rádi drží krok s módními trendy. Netýká se 
to jen oblečení, ale například i elektronických 
zař í zen í ,  automobi lů  nebo dovo lených 
v zámořských destinacích.

Jak již bylo řečeno v předcházející kapitole, lidé 
se přemisťuj í  více než kdykoliv předtím, 

a to většinou automobilem. Mají větší svobodu 
a nezávislost pohybu. Když cestují jako turisté, 
výrazně ovlivňují model spotřeby a čerpání 
zdrojů v příslušných destinacích. Důsledkem 
vyšší mobility je pak vyšší spotřeba v jiných 
oblastech, nikoli jen doma.

Obrat těchto trendů bude vyžadovat od občanů 
významné změny. Někteří je rádi přijmou 
z vlastní vůle, u některých bude třeba tyto 
změny podpořit shora ze strany zákonodárců. 
Nejdůležitější otázkou v obou případech však 
je, jaké změny (pokud vůbec nějaké) byste byli 
ochotni akceptovat.

NAVRŽENO SE ZAMĚŘENÍM NA TRVANLIVOST
Současný nárůst spotřeby je částečně urychlen 
relativně krátkou životností některých produktů. 
Situaci zhoršuje fakt, že někdy je levnější 
nahradit rozbitý výrobek novým, než jej nechat 
opravit.

V některých případech technologický pokrok 
znamená, že výrobek je nahrazen rychlejší, 
výkonnější, užitečnější nebo efektivnější 
alternativou. I když je ještě funkční, výměna se 
vyplatí.

RELATIVNÍ SPOTŘEBA

Průměrný Evropan spotřebuje asi 4x více 
surovin než Afričan a 3x více než obyvatel 
Asie, ale polovinu toho, co obyvatel USA, 
Kanady nebo Austrálie19.

Tyto obecně pojaté průměry sice skrývají 
rozdíly, jako jsou různé úrovně spotřeby 
v jednotlivých zemích každého kontinentu, 
ale poskytují užitečný kontext. A to 
nejen když si uvědomíme, že největší 
potenciál pro ekonomický rozvoj je  
v Africe a Asii. Představme si, kdyby tyto 
regiony dosáhly standardu EU v úrovni 
spotřeby nebo kdyby každý z těchto regionů 
přešel na úroveň spotřeby obvyklou v USA. 
Mohli bychom tak zajistit udržitelnost?

8

1.3

4

1
AFRIKA ASIE EU USA

KANADA
AUSTRÁLIE
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Není nic neobvyklého, že jsou výrobky navrženy 
tak, aby byly po určité době přestaly fungovat. 
Zastarávání je někdy vestavěno přímo výrobci. 
V ostatních může produkt zastarat vlivem 
technologického pokroku. Spotřebitelé mohou 
považovat stávající výrobek za zastaralý 
jednoduše proto, že byla na trh uvedena jeho 
novější verze. Tím se odkrývá prostor k hledání 
možností prodloužení životnosti produktů.

K d y ž   p ro d u k t   n e f u n g u j e   ( n e b o   s e 
z technologických důvodů stane zastaralým), 
nese vinu často jen malá součástka, což 
nasvědčuje tomu, že vytváření modulárních 
produktů může významně prodloužit jejich 
životnost a dovolí snadnou výměnu starých 
nebo rozbitých součástek.

Výrobci by mohli být také povinni brát zpět 
nefunkční výrobky nebo v první řadě vyrábět 
výrobky, které déle vydrží.

Na druhé straně spotřebitelé by mohli odmítnout 
kupovat produkty s krátkou životností. Jsou 
však často omezeni krátkodobými finančními 
limity. Trvanlivější výrobky jsou dražší a přesahují 
kupní sílu některých spotřebitelů. I když je 
provoz kvalitnějších produktů z dlouhodobého 
hlediska levnější, někteří lidé nemohou této 
výhody využít.

VĚROHODNÉ INFORMACE
Reklama je účinný nástroj, pomocí kterého 
výrobci a prodejci vyvolávají u spotřebitelů 
pocit, že pouze zakoupením určitého produktu 
budou dostatečně moderní. Nákup nejnovější 
verze čehokoliv je považován za projev kvality 
lidského života.

Cílem reklamy je obecně přimět nás k tomu, 
abychom nakoupili více produktů od určité 
společnosti. To navozuje klíčovou otázku o roli 

reklamy v udržitelné spotřebě. Měly by předpisy 
zohledňovat vztah mezi reklamou, spotřebou  
a udržitelností?

Společnosti mohou přesvědčit spotřebitele ke 
koupi svých produktů také propagací jejich 
šetrnosti  k životnímu prostředí. Produkt 
s nižší energetickou spotřebou může  splňovat 
požadavky spotřebitelů na hospodárný produkt 
či na produkt, který je šetrný k životnímu 
prostředí.

Při kladení důrazu na udržitelnost produktu 
nebo služby se firmy musí vyvarovat tzv. 
greenwashingu – tj. dezinformacím, šířeným za 
účelem vytváření veřejného image odpovědnosti 
k životnímu prostředí. Greenwashing nastává 
tehdy, když prezentovaný obraz firmy úmyslně 
neodpovídá její skutečné politice v oblasti 
vztahu k životnímu prostředí a v sociální oblasti.

Reklama není jediný způsob, kterým výrobci 
oslovují spotřebitele. Využívají také například 
PR kampaně, sociální média a programy, etikety  
a výrobní standardy.

Reklama, PR a etikety na výrobcích mohou být 
také využity pro iniciativu za snížení spotřeby. 
Všeobecně citovaným příkladem je zákaz 
reklamy na tabákové výrobky v některých zemích 
anebo varování ministerstva zdravotnictví 
na obalech cigaret. Opatření není třeba 
hledat daleko, místo přímých zákazů mohou 
zákonodárci zakázat kampaně podporující 
spotřebu, jako např. akce: „2 za cenu 1“ či „kup 
1 a získej 1 zdarma“. Stejně tak mohou ovlivnit 
kampaně, které podporují udržitelné výrobky 
a životní prostředí.

DAŇOVÁ ROZHODNUTÍ
Podávat věrohodné a transparentní informace 
není zdaleka jen věcí těch, kteří chtějí více či 

NAŠE EKOLOGICKÁ STOPA

Podle zprávy Global Footprint Network z roku 2010, byla průměrná světová ekologická 
stopa v roce 2007 2,7 globálních hektarů na osobu (celkem 18 miliard).  S průměrnou 
světovou biokapacitou 1,8 globálních hektarů na osobu (celkem 12 miliard) to vede 
k ekologickému deficitu 0,9 globálních hektarů na osobu (celkem 6 miliard)18.



m é n ě  p o d p o ro v a t  s p o t ř e b u .  To  v e d e 
`k zásadnímu problému, jak oceňujeme zboží
a služby. Klíčovou otázkou v udržitelné 
ekonomice je, které environmentální, sociální 
a ekonomické náklady mají být zahrnuty do cen 
zboží a služeb.

Obecně řečeno, ceny, které platíme za výrobky, 
jsou kombinací:

1. nákladů výrobce na výrobu,
2. nákladů maloobchodníka na prodej a
3. přidané hodnoty, kterou je spotřebitel 
ochoten zaplatit.

Existují však náklady, které nejsou zahrnuty do 
tradiční tvorby cen. Náklady pro společnost 
jsou daleko vyšší. Přeprava zboží například 
znamená znečištění ovzduší, což způsobuje 
zdravotní riziko. Kdo zaplatí náklady spojené 
s respiračními problémy? V současnosti takové 
náklady na cenovkách u výrobků spojených se 
znečišťováním ovzduší nejsou zohledněny. Měly 
by být? Jaké náklady by na cenovkách měly být 
uvedeny?

Jednou z možností, jak toho dosáhnout, by 
bylo využití spotřebních daní. Evropská unie 
navrhla, aby členské státy více využívaly 
daně ze spotřeby, jako jsou např. daně 
z prodeje, energetické daně, speciální 
odvody, spotřební daně a cla17. Tyto daně by 
mohly být provázány se spotřebou surovin  
a materiálů. To by mohlo kráčet ruku v ruce 
s odklo-nem od zdanění práce. Efekty takového 
přesunu zdanění, které vede k ovlivňování 
chování, jsou stále předmětem výzkumu 
a diskuzí.

Jedním z klíčových požadavků na daně je, aby 
byly férové pro všechny. Jak by mělo být daňové 
břemeno rozvrženo mezi občany, aby se vyloučila 
sociální nerovnost? Daně jsou navíc obecně 
politicky citlivé téma. Zvláště v zemích, kde je 
zdanění práce a spotřeby již tak vysoké, bude 
zvýšení daňové zátěže vytvářet další politické  
a sociální problémy.

Snížení spotřeby
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SPOTŘEBA VYTVÁŘÍ ODPAD, JEHOŽ VĚTŠINA JE ZNIČENA 
NEBO VYHOZENA NA SMETIŠTĚ. TO PŘINÁŠÍ DODATEČNÝ 
TLAK NA SUROVINY, SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. 
V TÉTO SEKCI SE ZAMĚŘÍME NA TO, JAK MŮŽEME OMEZIT 
PLÝTVÁNÍ.

OMEZENÍ
PLÝTVÁNÍ

I když se v členských státech EU úspěšně podařilo 
snížit úroveň produkce odpadu, jedná se stále  
o významný problém.

EU vytváří každoročně 3 miliardy tun odpadu. 
To je 6 tun tuhého odpadu na hlavu. Asi 90 
milionů tun odpadu je nebezpečného, tj. 
škodlivého pro lidi či pro životní prostředí20. 
V roce 2020 budou občané EU produkovat 
odhadem o 45 % více odpadu než  
v roce 1995.

Asi dvě třetiny toho, co lidé v EU vyhodí, končí 
ve spalovnách či na skládkách21. Ani jeden 
způsob není šetrný k životnímu prostředí a oba 
je třeba pečlivě monitorovat. Spalovny jsou 
například předmětem přísných emisních limitů.

Způsoby likvidace odpadu se v jednotlivých 
členských státech liší. Některé státy se více 
spoléhají na skládky, zatímco jiné recyklují či 
kompostují výrazně více než ostatní.

Nakládání s komunálním odpadem
ve vybraných státech EU

Zd
ro

j: 
Eu

ro
st

at
21

Zdroj: Evropská komise21

 

1. Udržitelné zásobování

Například:
• Snížení subvencí škodících životnímu prostředí
• Zvýhodňování opětovného použití produktů před výrobou nových
• Preferenční režimy pro dovoz produktů udržitelné výroby
• Globální standardy a rámce pro udržitelné zásobování

2. Ekodesign
Ekodesign snižuje dopad na 
životní prostředí  
v průběhu celého životního 
cyklu produktu  
a umožňuje jeho opětovné 
použití.

Například:
• Zvýšená informova-

nost a vzdělávání
• Rozšířená 

odpovědnost výrobce
• Podpora recyklace  

a oprav
3. Ekologické tech-
nologie na podporu 
účinného využívání 

zdrojů

4. Ekologické zadávání 
zakázek a spotřeba

Například:
• Finanční a nefinanční 

pobídky
• Prodloužení záruky na 

podporu delší životnosti 
produktu

• “Klíče” k produktu: 
suroviny použité při 
výrobě, způsob opravy 
atd.

• Pronájem vs. vlastnictví

5. Optimalizace 
odpadu zapříčiněná 
uzavřením smyčky

Například:
• Poukázat na odpad 

jako na možný zdroj 
surovin

• Regionální a národní 
koordinace zpraco-
vání odpadu

• Průmyslové synergie

Oběhové
hospodářství



Omezení plýtvání 
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Jak objem odpadu vyprodukovaného v EU 
vzrostl, stejně tak vzrostl objem odpadu 
recyklovaného či kompostovaného. Obecný 
přístup v EU je založen na třech principech: 
předcházen í  vzn iku  odpadu,  recyk lace 
a opětovné použití, zlepšení způsobu nakládání 
s odpadem.

Každý z těchto principů je zobrazen v grafu dole.

Pět kroků nakládání s odpadem

OMEZTE, co můžete. Pokud 
nelze omezit, tak...

ZNOVU POUŽIJTE, co můžete. 
Pokud nelze znovu použít, tak…

RECYKLUJTE a KOMPOSTUJTE, co 
můžete. Pokud nelze recyklovat a
kompostovat, tak…

VYTVÁŘEJTE ENERGII k výrobě elektřiny 
spalováním. Zbytek pak už...

VYHOĎTE na skládku. To je až POS-
LEDNÍ možnost.

1
2
3
4
5

Řešením problémů vzniklých na každém 
stupni nakládání s odpadem může společnost 
podstatně snížit produkci odpadu. Máme 
však mnohem ambicióznější cíl: hospodářství, 
které téměř neprodukuje odpad, tzv. oběhové 
hospodářství.

OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
Průmyslové ekonomiky byly založeny na 
předpokladu, že přírodní zdroje na Zemi jsou 
nekonečné či přinejmenším hojné a lehce 
dosažitelné. My však již nějakou dobu víme, že to 
tak není. Mnoho přírodních zdrojů je omezených. 
Pokud se současný model spotřeby nezmění, 
budou nakonec vyčerpány.

Kromě stále se snižujícího množství zdrojů musí 
EU čelit také vzrůstající konkurenci. Země jako 
jsou Brazílie, Rusko, Indie a Čína se snaží zajistit 
si větší podíl na světových zdrojích pro své 
rostoucí ekonomiky. To přináší dodatečné riziko 
pro dodávky těchto materiálů do EU: nemůžeme 
zaručit, že budou k dispozici v potřebném čase 
a množství. 

Kvůli řešení těchto problémů by EU ráda přešla 
na oběhové hospodářství. Je to jeden z principů 
strategie Evropa 2020. Oběhové hospodářství 
klade důraz na opětovné využití, renovaci, 

recyklaci a efektivní využívání zdrojů. Oběhové 
hospodářství v ideálním případě nevytváří 
odpad. Částečně je to zapříčiněno recyklací 
odpadu a částečně kladením důrazu na proces, 
který eliminuje likvidaci a únik materiálů.

Přínos může být zásadní. Evropská komise 
odhaduje, že nárůst naší efektivity využívání 
zdrojů o 30 % by mohl v rámci EU ve výsledku 
představovat zvýšení HDP o 1 % do roku 2030 
a vytvořit 2 miliony pracovních míst22. Takový 
vzestup by ovšem představoval značný skok 
ve srovnání se současnou situací. Dosažení 
takového cíle by vyžadovalo značné úsilí 
zákonodárců, podnikatelů i občanů. Byly 
by nezbytné sociální a ekonomické změny 
přijatelné pro všechny zúčastněné strany?

PLÝTVÁNÍ POTRAVINAMI
Naše spotřeba potravin produkuje velký objem 
odpadu. Každoročně vyhodíme v EU 90 milionů 
tun potravin, což odpovídá 180 kg na osobu. 
Jedna třetina by přitom stále byla vhodná ke 
konzumaci.23

Potravinový odpad vzniká ve všech fázích 
potravinového řetězce. Farmáři, výrobci, malo-
obchodníci a spotřebitelé, ti všichni přispívají  
k tvorbě odpadu. V EU 40 % odpadu většinou 
vzniká na úrovni maloobchodní a spotřebitelské. 24

Navíc naše spotřeba potravin zodpovídá za 17 
% skleníkových plynů vyprodukovaných v EU 
a 28 % celkové spotřeby užitých zdrojů.

Vyřešení problému plýtvání potravinami 
by přineslo řadu výhod. Snížení plýtvání 
potravinami o 40 % by například 
zredukovalo plochu půdy využívané  
k výrobě potravin o téměř 30 000 km2, což 
bezmála odpovídá rozloze Belgie.26

Na co by se zákonodárci měli zaměřit, aby 
dosáhli snížení plýtvání potravinami?

Velké množství vyhozených potravin je stále 
vhodných ke konzumaci. Také je lze využít při 
výrobě dalších potravinářských produktů. I když 
některé země v EU již shromažďují potravinářský 
odpad odděleně, naskýtal by se stále prostor pro 
realizaci systému sběru doposud poživatelných 
potravin z obchodů?



Omezení plýtvání 
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ELEKTRONICKÝ ODPAD
Nejrychleji rostoucí kategorií odpadu v EU je 
odpad související s elektronickými zařízeními, 
jako jsou chytré telefony, tablety, notebooky, 
televizory, kuchyňské spotřebiče atd. Do roku 
2020 bude EU každoročně produkovat odhadem 
12 milionů tun elektronického odpadu27.

Zaměříme-li se na spotřebu mobilních telefonů, 
získáme dobrou představu o problémech 
spojených s elektronickým odpadem. Mobilní 
telefon vlastní řada lidí a běžně jej vyměňuje 
tak, že starší model vyhodí. Kdyby recyklace 
mobilních telefonů nebyla obtížná, bylo by 
o problém méně. Naneštěstí tomu tak není. 
Malé množství některých nerostných surovin 
použitých v mobilních telefonech jejich zpětné 
získání znesnadňuje. Navíc jsou mobilní 
telefony komplexní produkty a je obtížné je 
rozebrat. V mnoha případech jsou zastaralé 
telefony uskladněny v zásuvkách, skříních nebo 
na půdách a jsou tak vyloučeny z recyklačního 
procesu.

I kdyby šlo nepotřebné mobilní telefony 
snáze zpětně využívat, ne všechny členské 
státy již disponují rozsáhlým systémem sběru 
elektronického odpadu či infrastrukturou pro 
recyklaci těchto zařízení. To se týká i dalších 
druhů elektronického odpadu. EU v současnosti 
produkuje 10 milionů tun elektronického odpadu, 
ale pouze 20 % se zpětně využívá.27

EU načrtla plány na zvýšení tohoto množství. 
Například si klade za cíl v roce 2018 zpětně 
využívat 75 % vyřazených mobilních telefonů 
a 55 % z toho znovu použít nebo recyklovat27. 
Zvýšení objemu zpětně využívaného 
elektronického odpadu bude vyžadovat značné 
ekonomické a logistické změny na straně 
výrobců. Výrobci by například měli zvážit 
modulární design a zdokonalení svých zařízení. 
Své návyky by měli změnit i občané: méně 
měnit elektronická zařízení za novější a naopak 
se účastnit recyklačních programů.
 
K R I T I C K É   N E R O S T N É   S U R O V I N Y 
A KONFLIKTNÍ MATERIÁLY
Mobilní telefony slouží jako dobrý příklad 
z hlediska dalšího problému souvisejícího 
se spotřebou surovin. Mnohé z klíčových 
součástek používaných při výrobě mobilních 
telefonů jsou citlivé. Spadají do dvou kategorií: 
kritické suroviny a konfliktní materiály.

Kritické suroviny jsou suroviny, které jsou pro 
ekonomiky EU životně důležité. Dodávky těchto 
materiálů nelze pokládat za samozřejmost. 
Existují rizika bezpečnosti dodavatelského 
řetězce, která většinou nespadají pod kontrolu 
EU.

Konfliktní materiály jsou materiály těžené  
v zemích, kde se tyto příjmy využívají na 
financování ozbrojených konfliktů. Aktuální 
odhady naznačují, že přírodní zdroje se nacházejí 

KDE VZNIKÁ POTRAVINOVÝ ODPAD

Potraviny se ztrácí na mnoha úsecích své cesty ke spotřebiteli, který je možná stejně 
nakonec jednoduše vyhodí. Zde je ukázáno, kde a jak během této cesty ke ztrátám dochází.

Zdroj: Evropská komise25

ZEMĚDĚLCI VÝROBCI PRODEJCI SPOTŘEBITELÉ
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Jednou z oblastí, na kterou by se mohli zaměřit, je 
ilegální vývoz nebezpečného odpadu vzniklého  
v EU do chudších zemí. Zákonodárci by také 
mohli požadovat, aby se takovým vývozem 
zabývaly pouze prověřené společnosti pracující 
na bázi bezpečnosti pro člověka i životní 
prostředí.

Co se produkce týče, mohli by zákonodárci 
prosadit zákaz používání určitých materiálů 
při výrobě zboží. EU například v roce 2006 
zakázala používání pájek obsahujících olovo při 
pájení plošných spojů. Takový zákaz má ovšem 
vliv na rozhodování zákazníka. Výsledkem 
zákazu z roku 2006 bylo stažení určitého zboží, 
včetně některých druhů filmových kamer,  
z trhu. 30

Místo zákazů by zákonodárci mohli zvážit
 i finanční pobídky, které by motivovaly firmy 
k přijímání opatření zaměřených na snížení 
používání nebezpečných, kritických či 
konfliktních nerostných surovin.

v samém srdci 20 % konfliktů probíhajících
 v současném světě. 33

Podle platné legislativy USA jsou sledovány firmy, 
které používají nerostné suroviny z Demokratické 
republiky Kongo a sousedních zemí. Záměrem je 
zvýšení transparentnosti původu surovin, které 
povede ke snížení spotřeby určitých minerálů  
a k poklesu financování frakcí odpovědných za 
násilí v tomto regionu. 28

EU nyní volí dva postupy. Evropská komise 
dává přednost dobrovolné vlastní certifikaci pro 
firmy, které si přejí dovážet nerostné suroviny  
z nekonfliktních zón. Evropský parlament by 
raději zavedl závaznou legislativu, protože 
využívání konfliktních nerostných surovin 

ovlivňuje celý výrobní cyklus, od těžby až po 
koncového spotřebitele. Na kterou stranu byste 
se přiklonili: dobrovolný rámec nebo závazná 
legislativa?

GLOBÁLNÍ VÝZVA
Problémy spojené s odpadem nekončí na 
hranicích EU. Je to celosvětová záležitost. 
Nastoluje otázku, jakou roli může sehrát EU 
v omezování množství odpadu i za svými 
hranicemi.

Která praktická opatření, kromě diplomatických, 
jako je účast na mezinárodních dohodách  
a povzbuzování jiných států k témuž přístupu, 
se zákonodárcům EU naskýtají?

Omezení plýtvání 
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ZÁVILOST EU NA DOVOZU

Většina průmyslu v EU je závislá na dovozech svých surovinových vstupů. Evropský průmysl  
v současné době dováží 100 % základní spotřeby platiny, kobaltu, vzácných zemin 
a přírodního kaučuku.

KANADA
• Kobalt

USA
• Berylium

MEXIKO
• Fluorit

BRAZÍLIE
• Niob
• Tantal

JIŽNÍ AFRIKA
• Platinové kovy

DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA KONGO
• Kobalt
• Tantal

RWANDA
• Tantal

INDIE
• Grafit

JAPONSKO
• Indium

ČÍNA
• Antimon
• Berylium
• Fluorit
• Galium
• Grafit
• Germanium
• Indium
• Hořčík
• Vzácné zeminy
• Wolfram

RUSKO
• Platinové kovy

Zdroj: Evropská komise29

SUROVINA ZÁVISLOST NA DOVOZU SUROVINA ZÁVISLOST NA DOVOZU

Přírodní kaučuk
High-tech kovy
Železná ruda

Kritické suroviny

Velkoobjemové kovy
Průmyslové minerály

Dřevo
Papír

100%
96%
85%
77%

57%
46%
15%
9%



Poznámky

MÍSTO PRO VLASTNÍ POZNÁMKY
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POŘADATEL V ČESKÉ REPUBLICE

Technologické centrum AV ČR – Technology 
Centre ASCR (TC, Česká republika)

TC je významným národním pracovištěm 
poskytujícím služby pro výzkum a inovace a realizuje 
orientovaný výzkum v oblasti vědy, technologií
a  inovací.  Je  zdrojem  aktuálních  informací 
o evropském výzkumu, vývoji a inovacích. Hlavními 
partnery TC jsou Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy, Ministerstvo průmyslu a obchodu
a Rada pro výzkum, vývoj a inovace. TC spolupracuje 
i s řadou nadnárodních institucí, jako jsou např. 
Evropská komise a Organizace spojených národů 
pro průmyslový rozvoj.
www.tc.cz

PARTNEŘI PROJEKTU

Dánská technologická rada – Danish Board of 
Technology Foundation (DBT, Dánsko)

Dánská technologická rada (DBT) pracuje pro 
parlament a zabývá se hodnocením dopadu nových 
technologií na společnost (technology assessment 
– TA). Je to nevládní neziskový výzkumný fond, který 
se angažuje v participativních procesech v oblasti 
vývoje vědy a technologií. DBT se specializuje na 
TA, aplikovaný sociální výzkum a podklady pro 
rozhodovací sféru na lokální, regionální, národní, 
evropské i světové úrovni. DBT je koordinátorem 
projektu PACITA a občanské konzultace na téma 
udržitelné spotřeby v rámci tohoto projektu.
www.tekno.dk

Univerzita v Lutychu, SPIRAL – University of 
Liège, SPIRAL Research Centre (Belgie)

SPIRAL je multidisciplinární akademické výzkumné 
centrum v rámci Univerzity v Lutychu. Orientuje se 
na analýzy rizik pro politickou sféru; interakci mezi 
vědou, technologiemi a společností a hodnocení 
veřejných politik. SPIRAL se zabývá konzultacemi 
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na lokální, regionální, národní i mezinárodní úrovni. 
Pracuje ve čtyřech propojených oblastech výzkumu: 
věda, technologie a společnost; veřejná politika; 
analýzy rizik; a participativní metody.
www.spiral.ulg.ac.be

Rathenau Institut – Rathenau Institute 
(Nizozemsko)

Rathenau Institut je nezávislá organizace, která 
podporuje veřejnou a politickou debatu o sociálních, 
etických a politických dopadech vědy a technologií. 
Institut také studuje organizaci systému řízení vědy 
a výzkumu v Nizozemí a způsob, jakým odpovídá 
na vědecké, společenské a hospodářské změny.  
V mezinárodním měřítku hodnotí institut technologie 
pro Evropský parlament v rámci struktury ETAG 
(European Technology Assessment Group).
www.rathenau.nl

Univerzita v Corku - University College Cork 
(Irsko)

Univerzita v Corku je jednou z předních výzkumných 
institucí v Irsku se zhruba 20 000 studenty všech 
stupňů denního studia. V rámci 60 studijních oborů 
nabízí 120 studijních a profesních programů.
Partnerem univerzity v projektu PACITA je 
Financial Services Innovation Centre (FSIC), 
které je multidisciplinárním irským výzkumným 
centrem, zaměřeným na finanční služby  
a služby v oblasti výzkumu a inovací.
www.ucc.ie

Fond pro aplikovaný výzkum a komunikaci – 
Applied Research and Communications Fund 
(ARC, Bulharsko)

ARC je jednou z nejvlivnějších nevládních neziskových 
organizací v Bulharsku zaměřenou na oblast inovací  
a znalostní ekonomiky. Její aktivi-
ty podporují konkurenceschopnost a hos-
podářský růst v regionu skrze propaga-
ci inovací a transferu pokročilých technologií  
a znalostí. ARC fond se také angažuje v po-

radenské činnosti pro veřejnou sféru a úzce 
spolupracuje s klíčovými vládními i lokál-
ními institucemi v Bulharsku při definici  
národních, regionálních a sektorových politik výzku-
mu a inovací.
www.arcfund.net

Story Foundry (Irsko)

Tento dokument (i doprovodná videa) byl textově, 
graficky i dispozičně vypracován firmou Story 
Foundry ve spolupráci s DBT a SPIRAL v návaz-
nosti na výstupy projektu PACITA. Story Found-
ry se specializuje na firemní propagaci a kreativní 
sdělení obsahu. Pracuje s firmami a organizacemi, 
kterým pomáhá vytvářet smysluplná a motivující 
sdělení pro cílové skupiny. Story Foundry poskytu-
je kreativní služby a má zkušenosti v marketingo- 
vých programech, zaměstnavatelských motivačních  
a věrnostních iniciativách a informačních kam-
paních.

Ilustrace zajistila firma Brian Wilson Design (Irsko) 
ve spolupráci se Story Foundry.

www.storyfoundry.eu
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Informace obsažené v tomto dokumentu jsou 
poskytovány bez záruky a za konkrétním účelem. 
Už iva te l  j e  t edy  použ ívá  na  v las tn í  r i z i ko
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