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Každá obec se počítá:  
společensky odpovědné nakupování - TEĎ! 

• Projekt spolufinancovaný EU 

• Partneři:  

o ČR - Město Třebíč, NaZemi 

o Německo - Město Dortmund, CIR 

o Rakousko - město Wels, Südwind 

• Doba trvání: 1.5.2013-30.4.2016 

Aktivity:- Analýza nakupování 

–       Pilotní veřejné zakázky 

–       Informační a kampaňovací materiály 

–       Cesta na Jih 

–       Práce s médii 

–       Setkávání prodejců a podporovatelů 

–       Události pro veřejnost 

Koordinátorka za Třebíč Bc. Anna Machátová 

 



Fairtradové město Třebíč 

• Splněné podmínky:  

o Místní řídící skupina 

o Oficiální podpora fair trade 

o Dostupnost fair trade produktů 

o Místní podpora 

o Média a práce s veřejností 

 

 

Předání certifikátu  

na jednání zastupitelstva  

dne 15.5.2014  
 



Začátky … ANALÝZA NAKUPOVÁNÍ 
 

Zahájena na podzim 2013 

1.Shromáždění podkladů - spolupráce s finančním odborem 

2.Vytipování položek vhodných pro analýzu 

1. Občerstvení 

2. Propagační a reklamní předměty 

3. Pracovní oděvy 

3.Nákup veřejnou zakázkou s uplatněním principů společensky 
odpovědného nakupování 

4.Vyhodnocení 

5.Další kroky, možnosti 



V ROCE 2013 - celkové náklady cca 952 tis. Kč 
– 484 tis. dárkové předměty 
– 29 tis. dárky pro děti OSPOD 
– 50 tis. knihy 
– 20 tis. květiny 
– 364 tis. reklamní předměty  

• Výstupy: každé oddělení nakupuje samostatně, nízké objemy, 
malé částky 

• Závěr: doporučení centrálního nákupu (větší objem za nižší 
částky), plán vypsat výběrové řízení na látkové tašky 
(biokvalita) 

Analýza nakupování - propagační předměty  



V ROCE 2013 - celkové náklady cca 40 tisíc Kč 

– Káva (33 kg) 

– Čaj (7 kg) 

– Cukr (18 kg) 

– Sušenky (20 kg)  

• Výstupy: nahodilé nákupy v maloobchodech 

• Závěr: vypsání veřejné zakázky v podobném objemu  
s uplatněním principů společensky odpovědného 
nakupování, větší zaměření na podporu místních podniků 

Analýza nakupování - občerstvení 
 



Veřejná zakázka 

„NÁKUP FAIRTRADOVÝCH PRODUKTŮ“ 

• Termín výzvy: 24. 4. 2014 

• Předmět:  

o Káva - 100% arabica, zrnková + rozpustná (40 kg) 

o Čaj - zelený, černý, roibos, mátový(5kg) 

o Cukr - třtinový (15 kg) 

o Sušenky s čokoládou (20 kg) 

• Předpokládaná hodnota 40 tisíc Kč bez DPH 

• Hodnocení nabídek: 16.5.2014 



Vyhodnocení 

ÚSPĚCHY  

+ Cena 44.500 včetně DPH 

+ Dílčí dodávky 
 

NEÚSPĚCHY, RIZIKA 

- Pouze 1 nabídka 

- Nepřipravenost prodejců 

 



V Třebíči: Myslíme globálně, jednáme lokálně 

• Město nakupuje fairtradové občerstvení – káva, 
čokoládové sušenky, cukr, čaj 

• Dárkové předměty nakupuje od regionálních 
producentů se značkou Vysočina regionální produkt 

• Občerstvení na zastupitelstvo, semináře, jednání od 
chráněné kavárny a pekárny Vrátka 

• ZM pořádá 2x ročně trhy bio, eko a Vysočina 
regionálních produktů 
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Závěry 

VYHODNOCENÍ  

= Nutnost komunikovat s prodejci 

= Osvěta na městském úřadě 

= Systémové nakupování 

= Předávání zkušeností 

= Možnosti spolupráce  
a společného nakupování 



Další kroky 

= Pokračování analýzy (2014-2015) 

o Reklamní a dárkové předměty (2013 celkem 951 tis.) 

oOděvy 

= Další veřejná zakázka  

o Propagační trička v biobavlně, reklamní předměty 

o Propagační látkové tašky v biobavlně nebo jutové tašky- 
společná zakázka všech měst v projektu 



Zakázka na nákup eticky vyrobených triček 

Zakázka vyhlášena v únoru 2016 

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka propagačních 
bavlněných triček vyrobených společensky odpovědným 
způsobem. 

• Specifikace: 

• Druh: tričko UNISEX s krátkým rukávem, kulatý výstřih 
s lemovacím proužkem 

• Materiál: 100% biobavlna 

• Barva: červená (red) 

• Gramáž: minimálně 140 g/m2 (lze i vyšší) 

• Celkový počet: 200 ks 
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Zakázka na nákup eticky vyrobených triček 
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Zakázka na nákup eticky vyrobených triček 

Podmínka, aby nabízené produkty byly vyrobeny z bavlny, 
produkované v souladu s těmito podmínkami: 

• nevyužívání geneticky modifikované bavlny, 

• produkce šetrná k životnímu prostředí, 

• zákaz nucené a dětské práce, 

• kontrolované využívání pesticidů a dalších agrochemikálií, 

• dodržování úmluv Mezinárodní organizace (ILO) uvedených 
v příloze X směrnice 2014/24 EU 

Za vyhovující použitou surovinu se považují bavlněné výrobky, 
které nesou na svém obalu ochrannou certifikační 
modrozelenou známku Fairtrade nebo certifikační známku 
dokládající bioprodukci (např. GOTS).  
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Zakázka na nákup eticky vyrobených triček 

• Za vyhovující je v případě požadavků na 
výrobu oděvů považováno členství výrobce 
ve Fair Wear Foundation (např. Earth Positive 
Apparel, Stanley and Stella) nebo výrobky 
dovážené a distribuované členskou organizací 
World Fair Trade Organization (např. People 
Tree, Freeset).  
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Zakázka na nákup eticky vyrobených triček 

• Nabídky na tuto veřejnou zakázku podali 3 
uchazeči. Hodnotícím kritériem byla nejnižší 
nabídková cena. Dle hodnotícího kritéria podal 
nejvhodnější nabídku uchazeč OWN s. r. o.,  

• Nabídková cena vítězného uchazeče činila 
37.164,00 Kč vč. DPH 

• Do konce dubna má být zakázka dodána 
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Zkušenosti s etickými nákupy v rámci projektu 

• 10. a 11.3. konference ve Vídni 

• Prezentace zkušeností ze Švédska, Norska, 
Belgie, Německa, Rakouska 

• Nákupy za použití sociálních kritérií realizují 
velká města i regiony  

• Závěr: Město Třebíč je příliš malý hráč, ale je 
důležité ukázat, že to jde 
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Informační a kampaňovací materiály 

• Letáky 
1. Fairtradové město Třebíč   

• Cílová skupina: veřejnost 
• Cíl: informovat o hnutí fair trade, aktivitách ve městě 

Třebíč, zdůraznit spolupráci subjektů a spojení podpory 
lokálních a fair trade produktů 

2. Veřejné zakázky - příklady dobré praxe 
• Cílová skupina: ostatní obce a města 
• Cíl: informovat o možnostech společensky odpovědného 

nakupování 

• Veřejná zakázka 
 



Spolupráce a partneři ve městě 

• Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč 

• Městská knihovna v Třebíči 

• Městské kulturní středisko 

• Třebíčské centrum o.s. 

• Halahoj 

• Oblastní charita Třebíč 

• Diana Třebíč, o.p.s. 
 
 



Konkrétní akce 

• Týden pro fair trade (květen) - město Třebíč a spolupracující NNO 

• Férová snídaně (květen) - město Třebíč a Obchodní akademie a 
Hotelová škola Třebíč 

• Jarmark bio, eko a výrobků s označením Vysočina regionální produkt 
(duben, září) - město Třebíč 

• Akce pro rodiny a veřejnost (prezentace a ochutnávka): Rodina vítána 
- Mezinárodní den rodiny (květen), Mezinárodní den otců (červen) - 
město Třebíč a Třebíčské centrum z. s. 

• Výstavy - Ekumenická akademie, NaZemi, Městská knihovna v Třebíči 

• Setkání prodejců a podporovatelů (prosinec) - město Třebíč 

• Setkání s pěstiteli - město Třebíč a NaZemi 

• Prezentace a ochutnávky ve Family Pointu, Senior Pointu, ve školách... 

• … a mnoho dalších 
 



Jdeme dál … 



Více informací na: 

www.nazemi.cz  

www.fairtrade.cz 

www.fairtrade-cesko.cz 

www.fairtradovamesta.cz  
 

Děkuji za pozornost 
Ing. Marie Černá, radní 

Město Třebíč 

 

 


