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Green marketing

„Implementace marketingového programu 
zaměřená na environmentálně uvědomělý 
segment trhu“ (AMA, 1975)

Zelený je celý marketingový mix



Počátek Greenwashingu?
1986: Jay Westerfeld

(hotelové ručníky jako znak ekologického 
přístupu překonaly další aspekty hotelu)



Rozvoj Greenwashingu
 1992: Summit země v Rio de Janeiru

(obrázky delfínů, deštné pralesy vedle log 
firem)



Greenwashing a kde je problém?

 Firmy se snaží o sobě a svých produktech tvrdit, že jsou šetrné 
k přírodě, nebo společnost jako taková má minimální negativní 
dopad na životní prostředí.

 Své vlastní tvrzení ale následně nejsou schopni doložit…

 Znalosti o greenwashingu jsou malé, ale o to zmatenější.



7 hříchů Greenwashingu

1. Skrytý kompromis (zatajený háček)

2. Chybějící důkazy (nepodložené tvrzení)

3. Irelevantnost

4. Vágnost

5. Lež

6. Menší zlo

7. Uctívání falešných autorit/značek



Příklady Greenwashing
claimů
 Kompostovatelný produkt

 Nepoužíváme plastové nádobí

 Plně (popř. biologicky) rozložitelný produkt

 20% bio bavlny

 25% recyklovaný plast

 Zelený příslib (Walmart vs. Costco)



Boj s Greenwashingem

1995: ASA – doložka o environmentálních tvrzeních, 
revidováno v 2003

1998: UK – Green claim codes

2005: směrnice EP a Rady 2005/29/ES o nekalých 
obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu



Boj s Greenwashingem

Zákon č. 634/1992 o ochraně spotřebitele (zejména § 18b )

ČSN EN ISO 14001: (specifikace požadavků pro 
environmentální management)

ČSN EN ISO 14040 a ČSN EN ISO 14044: (posuzování životního 
cyklu produktu)



Jak nedělat Greenwashing?

 Vyhledávejte informace (nebojte se vědy ani EU)

 Spočítejte si LCA, PEF, OEF, …

 Poskytujte informace: jasně, stručně, transparentně.

 Uvádějte informace na pravou míru: vzdělávejte



Co si nastudovat?

Pokyny k výkladu a uplatňování směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2005/29/ES o nekalých obchodních 

praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu ze dne 29.12. 
2021:

EUR-Lex - 52021XC1229(05) - EN - EUR-Lex (europa.eu)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52021XC1229(05)


Co se chystá? 
Eco scoring.
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