
 
 

Deklarace podpory fair trade 
 
 
Zastupitelstvo města Český Krumlov  se tímto dokumentem připojuje k celosvětovému hnutí za 
spravedlivější ekonomické vztahy mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi, k hnutí, které stojí na rovných 
příležitostech, odpovědném obchodním partnerství a šetrném přístupu k lidem a přírodě. Město podporou 
fair trade naplňuje veřejné politické cíle v oblasti udržitelného rozvoje,  deklarované v několika zásadních 
dokumentech mezinárodních (Agenda 21, Smlouva o založení Evropského společenství, Usnesení 
Evropského parlamentu o Spravedlivém obchodu a rozvoji) i českých (Strategický rámec udržitelného 
rozvoje ČR). 
 
Jsme si vědomi toho, že životní a pracovní podmínky lidí v rozvojových zemích můžeme do značné míry 
ovlivnit svým spotřebním chováním. Proto volíme eticky obchodované produkty, které nám dávají jistotu, 
že při jejich výrobě nedochází k porušování lidských a pracovních práv, práv dětí a nevratnému 
poškozování životního prostředí. 
    
Respektujeme a podporujeme fair trade jako účinný nástroj rozvojové spolupráce.  
 
Naším cílem je, aby občané, organizace a partneři vnímali naše město jako odpovědného spotřebitele 
aktivně podporujícího a propagujícího fair trade i etické nakupování obecně. Proto jsme se rozhodli usilovat 
o získání statusu Fairtradové město. 
 
Na základě výše uvedeného prohlašujeme, že: 
 

• budeme využívat fairtradové produkty (např. na jednáních vedení města, zasedání rady a/nebo 
zastupitelstva, při setkáních s hosty, pro spotřebu v kancelářích, stravovacích zařízeních města, 
občerstveních pro zaměstnance nebo nápojových automatech), 

• jako vzor odpovědné spotřeby budeme minimalizovat a racionalizovat celkovou spotřebu úřadu, 
upřednostňovat produkty, které zaručují dodržování pracovních a environmentálních standardů, 
podporovat lokální produkci a u produktů, které nelze pěstovat v našich klimatických podmínkách, 
budeme upřednostňovat fairtradové produkty, 

• při vypisování veřejných zakázek budeme využívat společensky odpovědných veřejných zakázek, ve 
kterých budeme sledovat nejen ekonomická, ale i sociální a ekologická kritéria, 

• budeme podporovat řídicí skupinu pečující o status Fairtradové město a v rámci této skupiny budeme 
mít svého zástupce, 

• umístíme informační materiály o fair trade ve vlastních prostorách a budeme informovat o podpoře 
fair trade své zaměstnance a hosty, 

• budeme informovat o svých aktivitách na podporu spravedlivého obchodu místní média, využívat 
vlastní městský zpravodaj, tisková média a internetové stránky pro podporu fair trade 

• budeme podporovat fairtradové kampaně ve městě a organizovat propagační akce (např. během 
mezinárodního Dne pro fair trade). 
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