
Fairtrade je systém obchodovania, ktorý ľuďom z krajín Afriky, 
Ázie a Latinskej Ameriky dáva možnosť uživiť sa za dôstojných 
podmienok vlastnou prácou.

Fairtrade ponúka spravodlivejšie obchodné podmienky, dodržiavanie 
ľudských a pracovných práv a väčšiu šetrnosť k životnému prostrediu. 

čO JE FAIRTRADE?

Kde kúpim  
Fairtrade?
Možno vás to prekvapí, 
ale dnes už takmer všade! 
Fairtradové výrobky sú 
v predaji nielen v malých 
obchodoch so zdravou 
výživou, kaviarňach 
a čajovniach, ale aj vo 
všetkých obchodných 
reťazcoch. Stačí hľadať 
certifikačnú známku  
FAIRTRADE®. 

Ako môžem podporiť Fairtrade?
Nákup fairtradových výrobkov skutočne pomáha, pretože vyšší dopyt 
po nich znamená, že pestovatelia v Afrike, Ázii a Latinskej Amerike môžu 
viac svojej produkcie predať za podmienok Fairtrade – teda napríklad 
za zodpovedajúcu cenu a na základe dlhodobých kontraktov. Pomôcť 
však môžete aj inak – napríklad prostredníctvom niektorej z našich aktivít, 
ktorých prehľad nájdete na www.fairtrade-cesko.cz/zapojte-se.
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Ako spoznám Fairtrade?

 � garantovaná minimálna výkupná cena plodín a surovín pre 
pestovateľov

 � fairtradový príplatok, ktorý môžu miestne komunity využiť 
napr. na investície do efektívnejšieho pestovania, ale tiež 
na stavbu škôl či studní alebo na financovanie zdravotnej 
starostlivosti

 � väčšia istota vďaka dlhodobým obchodným vzťahom
 � zákaz nútenej a detskej práce
 � šetrnejší prístup k využívaniu prírodných zdrojov
 � kontrolované využívanie pesticídov a ďalšej 
poľnohospodárskej chémie

 � zákaz využívania geneticky modifikovaných plodín
 � kontrola, že sú dodržiavané ustanovenia národného 
a medzinárodného práva

Fairtradové výrobky spoznáte ľahko – sú označené známkou 
FAIRTRADE®. Ta nám hovorí, že tovar bol vyrobený v súlade so 
štandardmi Fairtrade (www.fairtrade.net). Pri jeho produkcii tak 
boli v celom dodávateľskom reťazci dodržané určité sociálne, 
environmentálne aj ekonomické kritériá, na čo dohliada nezávislá 
audítorská spoločnosť FLOCERT.

Známka má niekoľko variantov. Klasická, vo farebnom vyhotovení 
modro-zelená známka označuje také výrobky, kde všetky suroviny 
výrobku, ktoré sú dostupné ako fairtradové, pochádzajú od 
certifikovaných výrobcov.

Okrem toho existujú špeciálne známky, napríklad pre bavlnu alebo 
pre zlato, a ďalej Fairtrade známky pre jednotlivé prísady zložených 
(kompozitných) produktov (napríklad cukor, kakao atď.).

Hlavné prínosy  
Fairtrade
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