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1 Úvod 
V dnešnej dobe, kedy sa životné tempo človeka zo dňa na deň zvyšuje sa záujem o etiku znižuje. 

Často je pokladaná za nepotrebnú a zbytočnú. Presadzuje sa hlavne pragmatické videnie a utilitaris-

tické myslenie. To, čo neprináša úžitok alebo zisk, najlepšie okamžitý, je nepotrebné, netreba sa tým 

zaoberať. Takto v dnešnej dobe premýšľa mnoho ľudí, častokrát aj na riadiacich postoch. Výsledkom 

takéhoto jednania sú často nesprávne rozhodnutia založené na chladnom ekonomickom kalkule vý-

hodnosti, respektíve nevýhodnosti. Ide o problematiku konfliktu ekonomickej a etickej racionality. 

Dve svetové vojny so sebou priniesli okrem iného aj spustošenie prírody a ničenie životného pro-

stredia. Počas vojny sa nekládol dôraz na ochranu životného prostredia, ochranu prírody ani na iné 

morálne aspekty. 

Po druhej svetovej vojne sa svet rozdelil na východný a západný blok. Následne v období takzva-

nej studenej vojny sa oba bloky pretekali v zbrojení. Takzvaná studená vojna mala svoje rôzne dopa-

dy. Jeden z dopadov tohto prehnaného zbrojenia by sme sám o sebe mohli označiť za pozitívny, a tým 

je vedecký a technický pokrok. Jedným z produktov studenej vojny bolo aj prvé pristátie človeka na 

Mesiaci, či rozvoj komunikačnej a satelitnej techniky.  

Okrem pozitívnych vplyvov, ako boli nové technologické objavy, sa teda okrem iného presadzoval 

aj chladný utilitarizmus a presadzovanie cieľov bez zvažovania následkov v širšom rozsahu. 

Toto všetko je možné prepojiť aj s ekonomikou a morálkou. Ak by sme brali do úvahy ekonomic-

ké faktory oddelené od všetkých ostatných aspektov, tak by sme mohli povedať, že vojna je výhodná 

pre výrobcov zbraní. Teda následne aj pre ľudí, ktorý v takýchto továrňach dostanú prácu. Toto je ale 

podľa mňa príklad toho, ako nemožno ekonomiku chápať a vnímať, je potrebné prihliadať na okol-

nosti. 

Niekto by ale mohol namietať, že aj takto sa dá vnímať ekonomika. Existuje ale jej alternatíva? 

Existuje niečo ako morálna ekonomika? To, čo by sa stalo pomyselným zlatým stredom? Niektorí by 

nám iste povedali, že morálka a ekonomika spolu nejdú dokopy. Ak chce napríklad firma prospero-

vať, musí byť žralokom, musí byť v zisku, napríklad aj za cenu zníženia platov alebo prepúšťania 

zamestnancov. Iste, toto je možné za istých okolností pochopiť. Problémom však je, ak sa následkom 

takéhoto pohľadu aj samotný človek vníma ako inštrument.  

V dnešnej dobe sa častokrát dbá na jedinú hodnotu v podobe dosahovania príjemna a príjemných 

dôsledkov alebo pocitov. Duchovné hodnoty, ktoré sú obsiahnuté v pôvodnom epikurejskom hedo-

nizme, sú v postmodernom hedonizme potlačené do úzadia. Ostáva iba hlavný motív príjemného a 

slasti, ktorý je potrebné ukojiť najlepšie hneď. Aj týmto aspektom je charakteristická postmoderná 

doba. Toto všetko sa odzrkadľuje aj na tom, ako vnímame etiku a morálku. V dnešnej dobe sa etika a 

morálka častokrát vníma iba vtedy, keď prináša úžitok.  

Keďže žijeme v časoch, ktoré sú charakteristické zvýšeným konzumom, aj od našich rozhodnutí 

bude závisieť to, v akej budúcnosti budeme žiť. Je potrebné si uvedomiť, že naše rozhodnutia, naprí-
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klad v oblasti nákupu tovarov, ovplyvňujú životy iných ľudí. Príkladom ekonomického myslenia kto-

ré však má negatívny dopad na určitú skupinu ľudí, sú napríklad firmy dovážajúceho textil do Európy. 

Na Slovensku je v poslednej dobe vidieť zvýšenú snahu konzumovať eticky alebo aspoň tak, aby 

to menej zaťažovalo životné prostredie. Častokrát je táto snaha zabalená do obalu imidžu, no napriek 

tomu je ju vidieť. 

Z hľadiska veľkých spoločností môžeme na Slovensku spomenúť sieť obchodov Lidl, ktorá svoje 

výrobky z kakaa, ako napríklad čokolády alebo nanuky, začala v pomerne veľkom množstve označo-

vať logom UTZ.
1
 Ide o certifikáciu toho, že kakao, ktoré daný produkt obsahuje, je vypestované s 

dôrazom na životné prostredie a poctivé vyplácanie miestnych farmárov pestujúcich toto kakao (Lidl, 

2015). Táto snaha sa na Slovensko dostala od materskej firmy Lidl sídliacej v Nemecku. Takáto snaha 

slúži aj ako dobrý marketingový ťah, keďže sa takáto firma môže označiť napríklad za zelenú. Aj 

v oblasti biznisu s jedlom vidieť akýsi posun aj v tejto oblasti.  

Je dobré, že etický konzumerizmus sa v určitých formách udomácňuje aj u nás. Etický konzume-

rizmus je možné podporiť nielen formou akéhosi imidžu, ako to dnes začínajú robiť niektoré spoloč-

nosti vo forme lepších služieb, ale aj inými možnosťami. Jedným z možných riešení môže byť naprí-

klad kvalitná výučba etickej výchovy už na základných školach, alebo dokonca aj určité legislatívne 

uchopenie tohto problému. 

 

1.1 Problém určenia ceny a ohodnotenia ľudskej práce 

Pri problematike ceny a ohodnotenia ľudskej práce je treba si uvedomiť, že problém rôzneho alebo 

nespravodlivého ohodnocovania je pomerne rozsiahly. V prípade, že sa manažment chystá rozhodo-

vať čisto ekonomicky, je pravdepodobné, že v budúcnosti sa skôr či neskôr rozhodne eticky nie 

správne. 

Problémom takéhoto zmýšľania je, že sa zameriava iba na chod firmy a toho, čo sa jej bezpros-

tredne dotýka. Už pri spomínanom probléme neprípustných a zlých podmienok pri výrobe textílií 

môže vzniknúť situácia, že manažéri, ktorí si u takýchto zahraničných manufaktúr dávajú šiť výrobky 

pre svoju spoločnosť, tak činia len pre ekonomickú výhodnosť takéhoto jednania. 

Tak môže vzniknúť situácia akéhosi morálneho odstrihnutia, pretože sa môže stať, že ani jeden 

z nich nikdy v takejto manufaktúre nebol osobne, všetko sa totiž riadi z central, ktoré sú situované 

napríklad v západnej Európe. Problémom je tiež vyvodenie napríklad morálnej zodpovednosti. Viem 

si predstaviť situáciu, kde sa každý člen takejto reťaze bude odvolávať na svojho nadriadeného. Ma-

nažér, ktorý najlacnejšie džínsy v Bangladéši objedná, bude argumentovať tým, že rozhodla najnižšia 

cena a on iba plnil príkaz vybrať dodávateľa s najnižšou cenou. Takto by sme mohli pokračovať 

v tejto reťazi po jednotlivých ohnivkách ďalej a ďalej. Každý sa môže vyhovárať na svojho nadriade-

ného. 

Problémom nie je len to, kto je za tento stav zodpovedný, ale aj to, že vedúci týchto korporácií sa 

niekedy s mimovládnymi organizáciami, ktoré tento stav mapujú, nechcú rozprávať. Ako problema-

tické vidím teda viaceré roviny, od určenia zodpovednosti cez spôsob jednania až po problematický 

systém, v ktorom tieto firmy fungujú. 

 

1.2 Problematika firiem použivajúcich sustainibility ako formu marketingu 
V súvislosti s týmito aktivitami sa taktiež ozývajú aj hlasy, ktoré hovoria, že tieto aktivity sú iba 

marketingovým ťahom. V dnešnej dobe je budovanie si značky pre globálnych hráčov veľmi dôležité. 

V tomto kontexte je samozrejmé, že aj veľké korporácie a firmy si chcú pritiahnuť pozornosť a pria-

zeň zákazníkov na svoju stranu. Treba povedať, že dnes je vo veľkom množstve rozvinuté povedomie 

o značkách a ich hodnotách. Preto v dnešnej dobe je pre nich veľmi dôležité, aby zákazníci vnímali 

firmu pozitívne. V tom im môže pomôcť práve marketing, a okrem iného aj jeho nasmerovanie v pro-

                                                      
1
 UTZ je značka a zároveň globálny program trvalo udržateľného pestovania kakaa, kávy a čaju. Založený bol 

v roku 2002 v Amsterdame. Pôvodný názov bol Utz Kapeh čo Mayskom jazyku Quiché znamená Dobrá káva. V roku 

2007 zmenil svoje meno a logo na UTZ certified. Výrobky s logom UTZ certified predáva na Slovensku napríklad 

sieť obchodov Lidl.  
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spech toho, čo zákazníci očakávajú. V posledných rokoch je vidieť zvýšený záujem ľudí o to, čo ku-

pujú, rovnako je badať aj zvýšený záujem o povesť značky a jej hodnoty. 

Dnes je vidieť, že správanie spotrebiteľov sa mení. V dnešnej dobe môže spotrebiteľ dať prednosť 

jednej značke pred druhou napríklad preto, že svoje výrobky netestuje na zvieratách a podobne. Dodr-

žiavanie etických pravidiel a hlavne deklarovanie etickosti sa tak môže javiť ako skvelý marketingový 

ťah. V posledných rokoch sa stále viac pre veľké korporácie a firmy stáva dôležitý obraz o ich značke 

aj z hľadiska etickosti. Typický príklad môže byť nakupovanie energeticky úsporných žiaroviek alebo 

produktov, ktoré spĺňajú určité etické kritériá. Dá sa ale veriť deklarácii výrobcov, ak tvrdia, že ich 

produkty spĺňajú určité etické parametre? Problémom je často nemožnosť si overiť ich tvrdenia. Prí-

kladom môže byť napríklad tvrdenie výrobcu, že kúpou určitého výrobku sa podporujú deti v Afrike. 

Samozrejme, je možné napísať list výrobcovi, ale bezprostredne to overiť často nie je možné. Istým 

problémom je aj slabá overiteľnosť toho, že reálne naozaj dochádza k zlepšeniu podmienok šičiek a 

pracovníkov v krajinách tretieho sveta. Spoločnosť síce môže na svojej webovej stránke publikovať 

postupy, ako to chce dosiahnuť, reálna overiteľnosť toho, či sa tak naozaj stalo je ale pomerne nízka. 

Ako akási odpoveď na tento stav vznikol aj dokument Apple’s broken promises z cyklu investiga-

tívnych dokumentov BBC, Panorama, ktorý práve opisuje stav, kde údajne napriek tomu, že spoloč-

nosť si definovala isté etické štandardy a zásady, v skutočnosti k naplneniu buď nedochádza, alebo 

dochádza len čiastočne alebo vôbec. Overenie toho, či sú dodržané isté postupy alebo metódy, sa deje 

len na základe podpísaných prehlásení doručených spoločnosti Apple (Ceri, 2014). Generálny riaditeľ 

Applu následne na tento dokument reagoval tvrdením, že jeho spoločnosť robí všetko pre to, aby sa 

tieto etické princípy a normy, ktoré si sami stanovili, dodržiavali, a taktiež vyšetrí uvedené tvrdenia. 

Podľa vedenia spoločnosti ide o dlhodobý proces pri ktorom urobí spoločnosť všetko preto, aby sa 

zlepšoval (Williams, 2014). V tomto prípade sa nám kombinuje už spomínaný problém vzdialenosti a 

problém kontroly. Je potrebné povedať, že tieto kontroly sa vykonávajú na mieste ľuďmi, ktorí sú na 

miesto výroby vyslaní priamo zamestnancami spoločnosti. Ostatne toto isté urobil aj Apple. Vo vy-

hlásení napríklad uvádzal, že na pracovisku sa neustále nachádza človek, ktorý má potrebné vzdela-

nie, je vyškolený a dohliada na to, aby k porušovaniam nedochádzalo. Podľa dokumentu ale k poru-

šovaniu dochádza. Príkladom takéhoto porušovania môže byť to, že všetky nadčasy majú byť pre 

zamestnancov dobrovoľné. Dokument ale zachytáva náborový proces skrytou kamerou, kde zamest-

nanci hovoria, že pri odmietnutí nadčasov dochádza k ich vyhodeniu, pretože na miesto jedného za-

mestnanca má zamestnávateľ mnohých ďalších. Takýmto spôsobom je možné docieliť, aby bola spl-

nená podmienka dobrovoľnosti, ale len formálne. 

Ako je teda možné správať sa eticky? Má spotrebiteľ vôbec moc a vôľu na to, aby zistil skutočný 

stav vecí? Podľa môjho názoru nie je možné z pozície spotrebiteľa nadobudnúť istotu, že ak kupuje 

produkt, o ktorom spoločnosť, ktorá ho uvedie na trh deklaruje, že spĺňa napríklad určité etické normy 

alebo princípy, zistiť, či je to naozaj pravda. Samozrejme je tu možnosť určitej investigatívy, a to 

napríklad zaslanie a pýtanie sa výrobcu určitých detailov, napríklad formou mailovej komunikácie. 

Mám za to, že ak uvedený produkt skutočne spĺňa určité etické parametre, napríklad výrobca deklaru-

je, že pri jeho výrobe boli použité recyklované materiály, nemá problém zákazníkovi odpovedať na 

jeho otázky, prípadne mu odpovedať a vyvrátiť mu jeho prípadné pochybnosti pri jeho výrobe. Na-

opak takáto pochybnosť môže byť zo strany výrobcu chápaná ako skvelá šanca, ako definitívne pre-

svedčiť spotrebiteľa, že si vybral správne. 

V prípade pochybností je možné ich vyvrátiť, a využiť túto pochybnosť vo svoj prospech. Istou 

kritikou, že etické princípy a dodržiavanie štandardov sa stalo len prázdnym marketingovým nástro-

jom, nesie aj populárne označenie kakaa, kávy a čaju Fair Trade. Podľa niektorých názorov je toto 

označenie len marketingovým ťahom, ktoré v konečnom dôsledku prináša zisk jeho zakladateľov a 

len malú výhodu pre miestnych farmárov. Woodman vo svojej knihe „Unfair Trade“ hovorí o tom, že 

k farmárom sa dostane niekedy menej peňazí ako sa pôvodne malo, zvyšok je použitý na administra-

tívne záležitosti okolo Fair Trade (Woodman, 2012). 

Treba povedať, že skutočný prínos akéhokoľvek etického labellingu je možné zo strany spotrebite-

ľa zistiť len ťažko. Spotrebiteľ sa môže spoliehať len na investigatívu v podobe dokumentárnych fil-

mov alebo veriť tomu, čo deklaruje daný etický label. Veľakrát nie je možné zo strany spotrebiteľa 
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nadobudnúť istotu, že výrobok, ktorý kupuje, spĺňa naozaj tie parametre, ktorými sa aj chváli. Etická 

kategória ale nemôže byť nástrojom prehnanej spotreby a konzumácie. 

Pri všetkých týchto výrobkoch je potrebné povedať, že okrem toho, že sa snažia svoju hodnotu a 

marketing pozdvihnúť tým, že spotrebiteľovi deklarujú napríklad že sú “zelené”, “eko”, ”bio”, je po-

trebné, aby spotrebiteľa upozorňovali na to, aby aj takéto výrobky kupoval po dôkladnom zvážení, či 

ich ešte potrebuje. Nie je správne, aby spotrebiteľ bezhlavo nakupoval výrobky s tým, že ide o výrob-

ky, ktoré majú označenie ako “eco” alebo “bio”. Aj v tomto prípade je potrebné dodržiavať zásady 

primeranej spotreby. Inak sa môže stať, že sa z takýchto výrobkov stane to, na čo možno neboli pô-

vodne zmýšlané. Napriek tomu, že pri ich výrobe boli použité zelené technológie, aj tak budú znečis-

ťovať planétu, pretože si ich napríklad spotrebiteľ kúpi aj napriek tomu, že ich nepotrebuje a následne 

ich vyhodí. 

Je teda treba dať dobrý pozor na to, aby sa z etického labellingu nestala len akási náplasť na sve-

domie spotrebiteľa, že konzumuje príliš, prípadne si kupuje výrobky, aké nepotrebuje. V takomto 

prípade dochádza k úplnému vymiznutiu podstaty etického labelingu. Z etického označenia sa stane 

to, čo z akejkoľvek inej značky. Je potrebné, aby etický labelling skutočne garantoval pre spotrebiteľa 

akosť výrobkov a skutočné dodržiavanie toho, čo naozaj výrobca deklaruje. 

V dnešnej dobe je to ale naozaj problémom. Ani v takej bežnej veci, ako je pôvod výrobku, si dnes 

už nemôže byť spotrebiteľ istý, či sa jedná o výrobok z tej krajiny, akej sa deklaruje. Často sa stave, 

že sa zámerne zamieňajú slová výrobca a distribútor a teda to môže u zákazníka častokrát viesť 

k omylu. V dnešnej dobe si aj výrobcovia pochádzajúci z Európy dávajú vyrábať svoje výrobky 

v Číne, pričom veľakrát v názve uvádzajú slová alebo emblem, ktoré majú spotrebiteľa presvedčiť 

o tom, že výrobok má európsky pôvod. Takéto konanie môžeme označiť ako zavádzajúce. 

V dnešnej dobe sa aj vlády pokúšajú zamedziť toto konanie, a to najmä zavádzaním chránených 

označení, ako to robí Európska únia, alebo aj zavedením ochranných značiek. Príkladom môže byť 

snaha švajčiarskej vlády, aby iba tie hodinky, ktoré boli vyrobené vo Švajčiarku, niesli označenie 

Swiss made (Reuters 2009). Treba povedať, že okrem týchto príkladov je v dnešnej dobe problematic-

ké zistiť, odkiaľ výrobok naozaj pochádza. Bohužiaľ, táto problematika sa týka už aj potravinárskych 

výrobkov, kedy sa často uvádza iba krajina pôvodu a distribútor. Táto situácia je častá pri takzvaných 

„privátnych“ značkách, teda značkách, ktoré vlastní daný obchodný reťazec. 

 

2 Vývoj etického labellingu v kontexte konzumnej spoločnosti 
Britský denník The Guardian uvádza, že veľké množstvo etických označení môže byť pre spotrebi-

teľa skôr mätúce. Denník uvádza, že zákazníci, ktorí sa aktívne podieľajú na tom, že vyhľadávajú 

etické a udržateľné potraviny, majú problém s tým, že sú zmätení a strácajú sa v širokej škále rôznych 

značiek z oblasti životného prostredia, ktoré sú k dispozícii (Smithers, 2010).Veľké množstvo spotre-

biteľov sa teda stráca v tom, že nevie, ako sa má rozhodnúť. Taktiež z pomerne veľkej záplavy zna-

čiek majú spotrebitelia problém si vybrať. Podľa denníka sedem z desiatich britských spotrebiteľov 

priznalo, že by venovali väčšiu pozornosť vplyvu potravín, ktoré nakupujú, ak by etikety boli jasnej-

šie a zmysluplnejšie. Takýto prieskum sa realizoval na vzorke viac ako 1000 ľudí. Podľa denníka 

štítky majú za cieľ poskytnúť nakupujúcim určitú informáciu o tom, odkiaľ ich jedlo pochádza, či 

bolo vyrobené ekologicky, alebo spĺňa určitú uhlíkovú stopu. Niektoré z nich, ako je medzinárodná 

značka Fairtrade, je oveľa známejšia ako ostatné (Smithers, 2010). 

Napriek tejto poznateľnosti však medzi spotrebiteľmi panuje isté zmätenie, čo vlastne tieto značky 

znamenajú. V takomto prípade môžu mať tieto značky pre spotrebiteľa skôr opačný účinok, ako bolo 

pôvodne zamýšlané. Ako príklad neúplnej poznateľnosti značiek, je napríklad stav, kedy značku 

FairTrade podľa prieskumu pozná 82 % opýtaných, zatiaľ čo napríklad 3 % opýtaných pozná organi-

záciu LEAF, ktorá sa zaoberá životným prostredím (Smithers, 2010). Ako hlavnú nevýhodu tohto 

stavu vidím v tom, že pri veľkom množstve týchto značiek a ich nesprávnom označení sa môže spot-

rebiteľovi namiesto správnej informácie ponúknuť informácie nesprávna. Takmer polovica respon-

dentov uviedla, že existuje už príliš veľa informácií a aspektov, ktoré musia brať do úvahy, keď sa 

rozhodujú o tom, či nejaký produkt má alebo nemá dopad na životné prostredie. Toto môže byť 

v konečnom dôsledku pre spotrebiteľa frustrujúce. 
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Domnievam sa, že by bolo lepšie, ak by sa tieto etické labellingy, teda označenia združili pod je-

den väčší celok. V takomto prípade by to pomohlo spotrebiteľom lepšie sa orientovať v záplave zna-

čiek, ktoré sú dnes už dostupné, a obsahujú ich produkty rôzneho druhu. Zároveň by toto združenie 

lepšie podchytilo kvalitné etické labellingy a oddelilo tie, ktoré sú menej kvalitné, respektíve oddelilo 

by to tie označenia, ktoré sa stali iba marketingovými nástrojmi pre zvýšenie predaja. V takomto prí-

pade by to bol určitý benefit pre zákazníka, ten by sa následne nemusel starať a zvažovať príliš veľa 

aspektov pri svojich nákupných rozhodnutiach. Označenia by mali byť tiež taktiež jasné a malo by 

byť z nich už na prvý pohľad jasné, čo označujú. 

Podľa publikácie Overseas Development Institute je zrejmé, že záujem spotrebiteľov o nákup etic-

kých výrobkov v poslednom čase vzrástol (Ellis – Keane, 2008). Z uvedného tvrdenia je možné si 

odvodiť, že rovnako ako záujem o etické výrobky a ich nákup stúpa aj dôležitosť etického labellingu. 

Problémom ale je, že túžba kupovať určité výrobky, ktoré spĺňajú určité etické kritériá, neplatí pre 

všetky segmenty rovnako. Existujú segmenty a typy výrobkov, kde to platí viac, inde to platí menej. 

Podľa publikácie Overseas Development Institute sa zákazníci obávajú, že predajcovia využijú výrob-

cov z krajín tretieho sveta (Ellis – Keane, 2008). Následne tu existuje zmätenie z rozsahu etických 

značiek, ktoré sú momentálne k dispozícii. Aj z tohto dokumentu vyplýva, že samotný etický labelling 

nielenže nemusí byť zárukou etickosti, ale zároveň môže byť pre spotrebiteľa zmätočným, a teda sa 

jeho použitie minie účinku. 

Zaujimavé je ale sledovať, ako sa v posledných rokoch zmenil prístup a spotrebiteľské návyky 

spotrebiteľov k nákupu výrobkov s etickým labellingom. Podľa štúdie Americkej národnej rady spot-

rebiteľov z roku 2006 je zrejmé, že výdavky na etický tovar a služby sa za posledných päť rokov 

zdvojnásobili (Ellis – Keane, 2008). 

Dôležité je, aby spotrebitelia nie len chceli ale aj chápali, že svojimi nákupnými rozhodnutiami a 

nákupom určitých produktov môžu zlepšiť napríklad životné prostredie, alebo život ľudí, ktorí ho 

vyrábajú. Podľa prieskumu, realizovaného v roku 2007 v Británii, až 64 % ľudí má pocit, že môže 

svojimi nákupnými rozhodnutiami ovplyvniť a pomôcť životu ľudí v chudobných krajinách, ak budú 

svoje nákupné rozhodnutia robiť zodpovedne (Ellis – Keane, 2008). Ich kúpna sila sa tak stane nie-

čím, čo dokáže zmeniť životy ľudí a ovplyvniť životné prostredie buď krajiny, v ktorej žijú, alebo 

krajiny, kde sa dané výrobky vyrábajú. Štúdia realizovaná Solution Research z roku 2007 tiež zistila, 

že existuje záujem o kúpu etických výrobkov a výrobkov, ktorých kúpa podporuje rozvojové krajiny 

(Ellis – Keane, 2008). 

 

Záver 
Ak sme si už v predchádzajúcich riadkoch uviedli, že spotrebitelia sú často rozčarovaní a zmätení 

z toho, aké veľké množstvo etického labellingu existuje, na druhej strane je potrebné povedať, že 

existuje ochota pomáhať. Treba povedať, že je skôr na škodu, že v niektorých prípadoch existujú etic-

ké labellingy ako samostatná aktivita jednotlivých reťazcov. Pozitívnym príkladom takéhoto združe-

nia je iniciatíva Ethical Trade, ktorej členom je viacero organizácii, napríklad Tesco či Marx & Spen-

cer (Ethical Trade Initiative, 2015). Združenie by malo pomôcť podnikom v rovnakej stratégií 

v ochrane robotníkov v továrňach, či etickom nakupovaní. 

Etické labellingy sa tak stávajú nepriehľadnými, pretože existujú obchodné reťazce, ktoré si vytvá-

rajú vlastné štandardy a vlastné etické labellingy. Takéto správanie je skôr na škodu. Vidieť za ním 

nie spoločnú snahu niečo zmeniť, ale individuálnu snahu obchodných reťazcov o etický labelling. 

Zároveň to v takomto prípade znižuje dôveryhodnosť v takéto označenie, pretože spotrebiteľ môže 

mať právom pocit, že takéto označenie je len marketingový ťah, ktorý individuálne realizujú jednotli-

vé obchodné reťazce. V takomto prípade je možné očakávať, že spotrebiteľ nebude mať ochotu si 

kupovať takéto výrobky. 

Zo štúdie realizovanej Solution Research vyplýva, že spotrebiteľ pociťuje obavu, aby výrobok, 

ktorý si kúpi, mal naozaj aj efekt a zlepšil život ľudí, ktorí ho vyrábajú, alebo životné prostredie. 

Z uvedeného vyplýva, že dôvera pre spotrebiteľa v etický labelling je jedným zo základných aspektov 

pre to, aby si spotrebiteľ nie len výrobok zakúpil, ale aj mal v neho dôveru. Mám za to, že dôvera je 

jedným zo základných aspektov toho, aby spotrebiteľ uznával etický label alebo istú značku. Teda je 

potrebné, aby spotrebiteľ veril, že etický label, ktorý nesie určitý výrobok, má naozajstnú záruku toho, 
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čo tvrdí. Okrem problému, či kúpa výrobkov obsahujúcich určitý etický label naozaj v konečnom 

dôsledku splní to, čo má, je to aj problém dôvery. Existuje tu ale otázka, či môže existovať dôvera, ak 

má spotrebiteľ obavu, či jeho nákupné rozhodnutie vo vzťahu k etickému labellingu naozaj spôsobí 

to, čo spôsobiť má, teda napríklad zlepšenie životných podmienok ľudí, ktorí tento produkt vyrábajú. 

V prípade, ak existuje veľmi veľa etických labellingov a značiek bez toho, aby boli združené v ur-

čitej organizácii, v spotrebiteľovi sa môže vyvinúť pocit nedôvery. Treba vyvinúť iniciatívu, aby sa 

jednotlivé etické labellingy zjednotili. Je potrebné povedať, že takýto spôsob by posilnil dôveru zá-

kazníkov. Značky, ktoré etický labelling prezentujú hlavne ako marketingový nástroj, totiž ničia po-

vesť etického labellingu ako takého. V takomto prípade je možné, že zákazník stratí dôveru v etický 

labelling. Takýmto združením by sa posilnila pozícia etického labellingu a zároveň by sa pomohla 

upevniť dôvera spotrebiteľa v etický labelling. Je potrebné povedať, že by bolo správne, aby sa do 

takéhoto združenia zapojila aj vláda, ale aj obchodné reťazce. Tak sa zmierni roztrieštenosť značiek a 

zároveň sa zlepší postavenie etického labellingu a posilní dôvera spotrebiteľov. Pri zapojení vlády do 

tohto procesu ale vzniká riziko,že sa z etickej iniciatívy stane iba zákonná norma. Zapojenie vlády by 

teda podľa môjho názoru nemalo mať charakter príkazu či priameho zákona, ale napríklad formu urči-

tého dozoru pri danej problematike s príslušnými sankciami za porušenie. 

Je treba aby sa etické labellingy zjednotili, a tak sa pomohlo postaveniu etického labellingu ako ta-

kého. Je skôr na škodu, že sa etický labelling roztriešťuje, a tak sa vytvárajú možno aj zbytočne nové 

a nové etické labely. V takomto prípade môže byť spotrebiteľ z takejto situácie skôr zmätený a pô-

vodna snaha etických labelov vyjde nazmar. 
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