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Farmáøi z kostarického družstva Llano Bonito se zapojili do fair trade. To jim 
garantuje minimální výkupní cenu, díky které si mohou dovolit investovat do 
moderních zpracovatelských technologií. Jejich káva tak bude ještì lepší. 
Sociální prémii družstvo využívá ke zkvalitnìní místního školství a zajištìní 
zdravotní péèe.

Tato brožura si klade za cíl informovat provozovatele kaváren, 
restaurací a dalších podnikù o pøíležitostech, které nabízí káva, 
èokoláda a další produkty s certifikací fair trade.

Fair trade („spravedlivý obchod“) je oznaèení pro systém obchodování 

s producenty z ménì rozvinutých zemí, který zohledòuje sociální a ekolo-

gická kritéria. Pìstitelé a øemeslníci z Afriky, Latinské Ameriky nebo Asie 

tak mají možnost vydìlat si vlastní prací na dùstojné živobytí, aniž by pøi tom 

museli devastovat životní prostøedí.

Co všechno se prodává v rámci 

fair trade?

Nejprodávanìjšími fairtradovými pro-

dukty jsou káva, kakao a výrobky z ka-

kaa, pøedevším èokoláda. Kromì nich 

pìstují zemìdìlci zapojení do systému 

fair trade také celou øadu dalších tropic-

kých plodin, napø. èaj, banány, cukro-

vou tøtinu, koøení. Zajímavou kategorii 

pøedstavují originální øemeslné výrob-

ky jako textil, košíky, rùzné dekoraèní 

pøedmìty a podobnì. Ty èasto vznikají 

v obdobì našich chránìných dílen.

Kdo je zapojen do fair trade?

Do fair trade jsou zapojeny jak malé, 

zpravidla rodinné farmy (typické napø. 

pro kávu), tak vìtší hospodáøství (typic-

ké napø. pro banány). Menší farmáøi se 

z dùvodu zvládnutí požadavkù klade-

ných na fair trade a obecnì kvùli lepší 

spolupráci spojují do družstev.

Co je to fair trade?
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Spravedlivá cena. Pìstitelé mají Zákaz dìtské práce. V systému fair 

garantovánu minimální výkupní cenu trade je zakázáno využívat dìtskou 

zaruèující dùstojné živobytí. Ta je jim práci, tedy práci ohrožující zdravý vývoj 

vyplacena i v pøípadì, kdy je tržní cena dítìte. Pomoc dìtí na rodinných 

produktu aktuálnì nižší. farmách, která je pøimìøená vìku dítìte 

a nezabraòuje školní docházce, je Sociální prémie. Odbìratel navíc 
povolena.vyplácí finanèní bonus pro družstvo. 

Ten nedostanou samotní pìstitelé, ale Ochrana pøírody. Zvolené zpùsoby 

jako èlenové družstva spoleènì rozho- pìstování zajiš�ují dlouhodobì udrži-

dují o jeho použití. Vìtšinou se jedná telnou produkci. Konkrétnì v pøípadì 

o investice do infrastruktury, vybavení kávy je ideální pìstování v zástinu 

pro zpracování produkce, vzdìlávání èi stromù (agrolesnictví), protože snižuje 

zajištìní lékaøské péèe. potøebu chemikálií a chrání pùdu. 

Chemické postøiky se nesmí používat Dlouhodobé obchodní vztahy. Bìžný 
preventivnì, ale pouze v pøípadì drobný pìstitel je závislý na každoroèní 
napadení plodin škùdci. Obecnì jsou libovùli pøekupníka, který se snaží 
environmentální požadavky kladené na odkoupit úrodu za co možná nejnižší 
fair trade volnìjší než u bioproduktù, cenu. Pìstitelé zapojení do systému fair 
nicménì velké množství fairtradových trade proto velmi oceòují stabilitu 
produktù má souèasnì i certifikaci BIO.obchodních vztahù se svými odbìrateli.

Existují dvì základní certifikace fair 

trade, které garantují dodržování 

stanovených kritérií.

Nejèastìji potkáme výrobky oznaèené 

logem FAIRTRADE – s postavou 

mávající osoby na modrozeleném 

pozadí .  Na využívání  známky 

FAIRTRADE dohlíží mezinárodní 

organizace Fairtrade International.

Dále existují tradièní zpracovatelé 

sdružení ve spoleènosti World Fair 

Trade Organization. Ti vyrábìjí 

výhradnì fair trade produkty a dávají si 

záležet na dlouhodobém osobním 

vztahu s pìstiteli. V Èeské republice 

jsou k dostání napø. výrobky dùvìry-

hodných spoleèností Gepa èi El Puente.

Jaké jsou požadavky fair trade? Jak se pozná fair trade?

Co je to direct trade?

Alternativou k fair trade je tzv. direct 

trade („pøímý obchod“). Pøi nìm 

pražírna nakupuje kávu pøímo od 

pìstitelù, které osobnì zná. Za ideálních 

podmínek se mùže jednat o nejlepší 

variantu pro pìstitele, ale díky 

neexistenci nezávislé kontroly stojí 

vìrohodnost direct trade na dùvìøe 

zákazníka k dodavateli.
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V Èeské republice jsou tøi fairtradové pražírny (Mamacoffee, Fair & Bio a Volkafe). 

Nìkolik e-shopù nabízí fair trade produkty (kromì kávy i èokoládu, kakao a další 

produkty), vèetnì velkoobchodního prodeje. Nejlépe zásobovaným opavským 

kamenným obchodem je prodejna zdravé výživy Bobaja.

Mamacoffee
pražská pražírna fairtradové kávy
e-shop na www.mamacoffee.cz

Fair & Bio
pražírna fairtradové kávy z Kostelce nad 
Labem
web www.fair-bio.cz

Volkafe
trutnovská pražírna fairtradové kávy
e-shop na www.volkafe.cz

NaZemi
spoleènost zabývající se propagací fair 
trade, v Holandsku nechává pražit vlastní 
kávu pod znaèkou Fair Café
e-shop na obchod.nazemi.cz

URPETA Trade
malobchod i velkoobchod s fair trade 
produkty
e-shop na www.fairove.cz

Miko káva
spoleènost prodávající kávu i další fair 
trade produkty
e-shop na www.mikofair.cz

Bobaja
maloobchodní prodejna zdravé výživy 
vèetnì sortimentu fair trade
kamenná prodejna na námìstí 
Osvoboditelù, Opava

Spoustu informací o fair trade najdete na webu.

struèný, pøehlednì zpracovaný úvod do problematiky fair trade

brožura podávající zasvìcený pohled na problémy pìstitelù kávy a jejich možná øešení

webové stránky spoleènosti Fairtrade International

webové stránky spoleènosti World Fair Trade Organization

www.fairtrade.cz

www.nazemi.cz/zivot-s-kavou

www.fairtrade.net

www.wfto.com

Fair trade je na vzestupu a domácí umožòuje zákazníkùm vytvoøit si ke 

i zahranièní zkušenosti ukazují, že jej kávì osobnìjší vztah.

vyhledává èím dál více zákazníkù. Ve Rádi bychom napsali, že fairtradová 
Velké Británii má 20% podíl na prodeji káva je vždy zárukou prvotøídní kvality, 
mleté kávy. V Èeské republice roste ale to bychom lhali. Lze ale øíci, že se fair 
obrat fair trade o desítky procent roènì – trade obecnì snaží míøit smìrem 
konkrétnì certifikované fairtradové k výbìrovým kávám s velkým podílem 
kávy se v roce 2014 prodalo 190 tun. arabicy (èasto 100%). Mezi nejlevnìjšími 
Potenciál je pøitom ještì výraznì vìtší. sortami byste faitradovou kávu hledali 
Základem úspìchu je  informovanost – tìžko. Nicménì z vlastní zkušenosti jistì 
dle prùzkumu se s pojmem fair trade víte lépe než my, že kvalita výsledného 
setkalo 52 % èeských spotøebitelù. nápoje závisí i na øadì dalších faktorù, 

Zní to jako klišé, ale pro zákazníky jsou které nejsou pøedmìtem fair trade 

atraktivní produkty „s pøíbìhem“ a certifikace a je nutné si je ovìøit u kon-

káva není výjimkou. Fair trade (a také krétního dodavatele (kvalita pražení, 

direct trade) tomu vychází vstøíc. Oproti èerstvost apod.).

konvenèní kávì je snadno dohledatelná 

nejen zemì pùvodu, ale i konkrétní 

pìstitel (na úroveò družstva), což 

Mùže být fairtradová káva užiteèná pro mùj podnik?

Co když chci vìdìt více?

Kde mohu zakoupit fairtradovou kávu?

Zdroj: NaZemi
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V pøípadì zájmu o podrobnìjší informace nás neváhejte kontaktovat – rádi se 

s Vámi osobnì setkáme. A pokud se rozhodnete podpoøit spravedlivé 

obchodní vztahy mezi rozvinutými a ménì rozvinutými zemìmi zaøazením 

produktù fair trade do své nabídky, pokusíme se Vám pomoci i s propagací.

V opavském spolku Ekolyceum se fair trade. V Opavì tradiènì poøádáme 

vìnujeme tématùm ochrany pøírody a Férovou snídani – veøejný piknik v trávì 

udržitelného rozvoje. Jednou z našich na podporu fair trade a místních 

hlavních èinností je právì propagace potravin, která se koná vždy druhou 

systému spravedlivého obchodu – fair kvìtnovou sobotu ve více než stovce 

trade. èeských obcí. Veškeré naše aktivity jsou 

dobrovolné a nevýdìleèné.Pravidelnì se s informaèním stánkem 

Jsme pøesvìdèeni o tom, že fair trade zúèastòujeme mìstských akcí Den 

produkty jsou  dobrou spotøebitelskou Zemì a Den stromù, ale i dalších. 

volbou a v jejich propagaci hodláme Vytvoøili jsme putovní výstavu a 
pokraèovat i v dalších letech.informaèní letáky pøedstavující systém 

V roce 2015 vytvoøil  spolek Ekolyceum za 
finanèní podpory statutárního mìsta Opavy.

Spolek Ekolyceum

Spolek Ekolyceum

Stará silnice 76, Opava

www.ekolyceum.cz

608 063 871

ftvopave@seznam.cz

Kontakt


