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povědomí o Fairtrade v ČR



SROVNÁNÍ Spontánní znalostI Fairtrade 2010-2020

Q: Znáte nějaké označení/certifikáty, které Vás informují o původu 
zboží nebo zaručují, že při výrobě byly splněny určité podmínky? 
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Vysvětlení: z kontextu výzkumů vyplývá, že v roce 2010 a 2013 byla stabilní spontánní znalost Fairtrade jako označení výrobků kolem 10 % 
– v obou průzkumech ale předcházely otázky zaměřené na podmínky výroby, pracovní práva apod. V průzkumech 2019 a 2020, kde tato
otázka byla položena jako první, sice nedochází k výrazné změně u znalosti Fairtrade (8 %, resp. 11 %), nicméně v další otázce (jejíž výsledek 
zde zohledňujeme), která zněla „Znáte nějaká označení zaměřená na zlepšování podmínek pěstitelů a zaměstnanců v RZ Afriky, Asie a 
Latinské Ameriky“, je spontánní znalost Fairtrade již 24 %, žádná jiná označení se relevantně neobjevují (UTZ = 1%, RFA = 1 %).
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FAIRTRADE
27 % respondentů



Srovnání podpořené znalosti známky Fairtrade 2010-2020

Q: Znáte toto označení? (známka FAIRTRADE)
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Znají známku a ví, o co se jedná Znají známku, ale není jisté, zda ví, co znamená

Vysvětlení: Při výzkumech 2010 a 2013 dávala odpověď pouze informaci, zda spotřebitelé známku znají. V roce 2019 a 2020 se na otázku 
rozlišily dvě odpovědi, a sice zda spotřebitelé známku znají a zda opravdu vědí, co znamená.
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Rok 2020
známku Fairtrade zná
58 % respondentů



Znalost Fairtrade programu pro kakao 2019-2020

Q: Znáte toto označení? (známka FAIRTRADE programu pro kakao)
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Vysvětlení: Při výzkumech 2010 a 2013 tento program neexistoval, a proto jsme se na něj nedotazovali.
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Rok 2020
Fairtrade program 
pro kakao zná
48 % respondentů



Vědomý nákup fairtradových výrobků 2019

Q: Koupili jste v posledních 3 měsících vědomě produkt 
s označením Fairtrade?
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Vysvětlení: Tato doplňující otázka byla položena pouze v roce 2019.
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Rok 2019
Fairtradový výrobek 
vědomě nakoupilo
18 % respondentů
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Zohledňování principů Fairtrade při nákupech 2019

Q: Do jaké míry Vás vystihují následující výroky? 
Při nákupu potravin se snažím zohledňovat, zda…
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Vysvětlení: Tato doplňující otázka byla položena pouze v roce 2019.
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…zboží vzniklo ekologicky udržitelně

…nebyla využita dětská práce při pěstování

…pěstitelé dostali odpovídající odměnu za práci

Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne Nevím, nedokážu posoudit



Poptávka po aktivní nabídce Fairtradového zboží v řetězcích

Q: Mají podle Vás obchodní řetězce svým zákazníkům aktivně 
nabízet zboží, které bylo vyrobeno za udržitelných podmínek a v 
souladu s principy FAIRTRADE?

7

Vysvětlení: Tato doplňující otázka byla položena pouze v roce 2019. K otázce byla připojena i definice: „Smyslem certifikace Fairtrade je 
poskytnout pěstitelům, zaměstnancům a řemeslníkům z tzv. rozvojových zemí možnost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. 
Mezi hlavní principy patří zákaz dětské a nucené práce, odpovídající odměna za práci a šetrnost k životnímu prostředí.“
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Rok 2019
83 % respondentů 
souhlasí, že řetězce 
mají aktivně nabízet 
fairtradové zboží
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Metodika průzkumů

Průzkumy v letech 2010 a 2013:

8

Vysvětlení: Výstupy všech čtyř průzkumů jsou srovnatelné – průzkumy byly dělány na srovnatelném vzorku populace a srovnatelnou 
metodou. Drobné odchylky ve formulaci otázek mezi prvními dvěma a posledními dvěma průzkumy jsou vysvětleny na slidu č. 2.
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Průzkumy realizovala společnost IPSOS, zadavatelem byla organizace NaZemi.
Metoda: Internetový on-line dotazník
Vzorek: reprezentativní vzorek populace České republiky 16-65 let
Velikost vzorku: N=1028, resp. N=1013

Průzkumy v letech 2019 a 2020:
Průzkumy realizovala společnost MEDIAN, zadavatelem byla organizace Fairtrade Česko a Slovensko.
Metoda: On-line panel (CAWI)
Vzorek: reprezentativní vzorek populace České republiky 15-65 let
Velikost vzorku: N=1021, resp. N=1030
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