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15:00 - 15:15 : Úvod a představení účastníků

15:15 - 15:30 : Představení projektu, Co jsou FLOSS aplikace

15:30 – 17:00 : Solid Base App

17:00 – 17:15 : Přestávka

17:15 – 18:45 : Open Olitor

18:45 – 19:00 : Přestávka

19:00 – 19:30 : Správa KPZ v praxi – případová studie z ČR

19:30 – 20:00 : Závěrečné hodnocení, diskuse, zpětná vazba



Představení účastníků

Kdo jsem?
Jsem zapojen v nějakém KPZ a v jaké roli? 
Proč jsem tu?



Solid Base  - Financial Sustainability Education For Solidarity-Based Food System

● Erasmus+ project Solid Base - Financial 
Sustainability Education for 
Solidarity-Based Food Systems  
(2017-2019)

● Výstupy: 
>>> výzkum
>>> vzdělávací program
>>> on-line aplikace pro plánování 
rozpočtu

● Partneři projektu:

Solid Base vzdělávací program



Solid Base  - Financial Sustainability Education For Solidarity-Based Food System

Module 1 
Management KPZ

Module 2
Finanční plánování

Module 3
Digitální technologie

Module 4 
Participativní metody 
rozhodování

Images source:communitysupportedagriculture.org.uk 

Solid Base vzdělávací program



Solid Base  - Financial Sustainability Education For Solidarity-Based Food System

Solid Base výzkum: metodologie

● analýza literatury
● on-line dotazník pro zemědělce a kordinátory

116 respondentů
● kvalitativní rozhovory se zemědělci 

a koordinátory
● On-line dotazník pro spotřebitele 

387 respondentů
● výměna zkušeností na setkáních



Výsledky průzkumu

• V KPZkách jsou nejčastěji používanými IT nástroji ty pro 
komunikaci  - 74 % je s nimi spokojeno

• Dále jsou používané nástroje pro správu členů, účetnictví, 
plánování rozpočtu - 60 % je s nimi spokojeno

• Využití dalších nástrojů například pro plánování práce, 
plánování úrody je nízké 

• Dochází tu k paradoxu, že nástroje, které se nejméně 
používají, potřebují největší zlepšení aby byly opravdu 
užitečné. 



Free Libre Open Source Software

v České republice je velmi malé 
povědomí o tzv. FLOSS software 

(21 %) 
a o jejich významu pro občanskou 
suverenitu a transformaci společnosti



Jaké nástroje využíváte vy?
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• Běžné office programy (Excell, Word)
• Sdílené dokumenty a tabulky - Google Docs, Google 

Spread Sheets
• Google drive
• Komunikace: email, facebook (FCB skupiny) 
• Plánování setkání, přihlašování na odběry: Doodle
• Organizace týmu, správa úkolů: Trello



Free Libre and Open Source 
Software FLOSS

Free” does not refer to price; it refers to freedom”.
• Freedom 0 

is the freedom to run the program as you wish.
• Freedom 1

is the freedom to study the source code and then change 
it to make the program do what you wish.

• Freedom 2 
is the freedom to help your neighbour – that's the freedom 
to make and distribute exact copies of the program to 
others, when you wish. 

• Freedom 3 
is the freedom to contribute to your community: that's the 
freedom to distribute copies of your modified versions, 
when you wish.



www.solidbase.info/recommendations/
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Doporučené FLOSS programy pro 
správu KPZ

http://www.solidbase.info/recommendations/


Solid Base App

Pozadí a organizace

• Solidbase app byla vyvinuta jako jeden z výstupů 
projektu Solid Base 

• Webová aplikace, lokalizovaná do více jazyků (EN, DE, 
HU, CZ, FR)

• Vhodná pro iniciativy, které jsou postavené na principech 
solidární ekonomiky a potřebují komunikovat náklady 
(rozpočet) v rámci komunity a  rozdělit je mezi členy

• solidbase app je OpenSource
• Dostupný hosting: na serverech ECOBYTES e.V., kde si 

uživatel musí vytvořit Solid účet, aby mohl aplikaci 
používat

      



Solid Base App

Funkcionalita

• Vytvořit rozpočtové položky (výdajové a příjmové)
• Vytvořit strukturu aktivit, které lze pak flexibilně 

vizualizovat
• Vytvořit vlastní kategorie, podle kterých je pak rozpočet 

rozdělen
• Vytvořit doplňující a popisné informace k jednotlivým 

položkám 
• Sdílet link se členy komunity, aby si mohli zobrazit 

rozpočet 
• Sdílet rozpočet s dalšími iniciativami a pomoci jim tak 

vytvořit šablonu pro jejich vlastní rozpočet
  
      



OpenOlitor

• Podporuje administrativu iniciativ KPZ se zaměřením na 
logistiku dodávek a správu členské základny.

• Podporuje přenos znalostí -> iniciativy se stávají 
nezávislé na jedné jediné IT osobě. 

• OpenSource: od komunity pro komunitu

Idea



OpenOlitor

• OpenOlitior association založena ve Švýcarsku: 2015
• Iniciátoři: soliTerre (Swiss CSA), Bioabi and Tegonal 

GmbH
• Vývoj ko-financován z Ministerstva zemědělství a dalších 

institucí. 
( 2 x 150 tis. CHF). 

• V roce 2018 uvedena Version 2.2. 
• V roce 2016 začali spolupracovat s německou iniciativou 

Sunu. 
• Sunu adaptovalo extenzi OpenOlitor pro potřeby 

německých KPZ.  
• V dubnu 2019 vznikla Sunu Community e.V. association

Pozadí a organizace



OpenOlitor

• Webová aplikace, lokalizovaná do řady jazyků
• Zaměřená na logistiku a správu členské základny 
• suitable for

• RVL (švýcarský KPZ model)
• SoLaWi (německý KPZ model) 
• CSAS
• Přímý prodej na základě registrace a objednávek

• OpenOlitor je OpenSource, publikovaný pod AGPL v3, kód je k 
dispozici na GitHub.

• Hosting: Self hosting, Hosting association in Switzerland, Hosting 
Community in Germany.

Základní fakta



OpenOlitor

• Správa členů (odběratelů, zemědělců)
• Správa podílů
• Plánování dodávek a distribuce úrody
• Uspořádání dodávek
• Vytvoření objednávky a dokladu za doručení
• Zpracování účtů pro členy a příchozí platby
• Zpracování plateb
• Správa nabízených produktů a cen
• Správa pracovní úkolů
• Správa náhradních dodávek v době nepřítomnosti na dovolené 
• Analýzy, výstupní protokoly
• Hromadné emaily

Funkcionalita


