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I ŽIVOTNOST VÝROBKŮ SE POČÍTÁ 

Praha, 28. 12. 2018; Listopadovými přednáškami v pobočkách Městské knihovny Praha byl završen 

projekt podpořený Městskou částí Praha 10 v oblasti ochrany životního prostředí a environmentální 

výchovy. 

 

(http://www.praha10.cz/) 

Sdružení českých spotřebitelů, z. ú., které na Praze 10 sídlí, projektem nazvaným I životnost 

výrobků se počítá naplnilo svůj záměr informovat spotřebitelskou veřejnost o potřebě chránit naše 

životní prostředí. 

Chtěli jsme alespoň část spotřebitelů přesvědčit, aby se prostřednictvím národního označení výrobků 

do ochrany aktivně zapojovali dobrovolnictvím a environmentálně příznivým jednáním v 

každodenním životě. Zásadní je rozvinout kompetence potřebné pro environmentálně odpovědné 

jednání ve vztahu k prevenci vzniku odpadů, tj. jednání, které je v dané situaci a v daných možnostech 

ve vztahu k životnosti a opravitelnosti průmyslových výrobků co nejpříznivější pro současný i 

budoucí stav životního prostředí.  

Základními cíli aktivit vzdělávání pak bylo  

- na příkladu průmyslových výrobků (spotřebního zboží) rozvinout a posílit znalost 

základních principů ochrany životního prostředí,  

- rozvinout a posílit potřebné dovednosti související se spotřebitelským chováním a 

- posílit přesvědčení o vlastním vlivu na předcházení a řešení problémů životního prostředí.  

V rámci projektu byly realizovány dvě stěžejní aktivity. Byla vydána informační brožura a 

realizovány přednášky v knihovnách Prahy 10. Publikace je vystavena na stránkách SČS  
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V publikaci i na přednáškách jsme propagovali též naši značku kvality Životnost PLUS (viz Zde1). 

  

 

Projekt potvrdil, že i poměrně malá podpora může přinášet zajímavé výsledky. Radnici Prahy 10 

náleží za to poděkování. Rovněž pobočkám Městské knihovny Praha za vstřícnost a spolupráci. 

 

Kontakt: Ing. Libor Dupal, programový ředitel SČS, dupal@konzument.cz 

 

 

Sdružení českých spotřebitelů, z. ú., (SČS) si klade za cíl hájit oprávněné zájmy a práva spotřebitelů na vnitřním trhu EU a ČR, přičemž 

zdůrazňuje preventivní stránku ochrany zájmů spotřebitelů: „Jen poučený spotřebitel se dokáže účinně hájit.“ SČS působí v řadě oblastí – 

pokrývá odbornost ve vztahu ke kvalitě a bezpečnosti výrobků včetně potravin, technické normalizaci a standardizaci, kvalitě a bezpečnosti 

služeb včetně služeb finančního trhu aj.  

SČS, Pod Altánem 99/103; 100 00 Praha 10; +420 261 263 574, www.konzument.cz, SCS@konzument.cz 

 

                                                 
1 https://www.zivotnost-plus.cz/  
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