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Projekt Solid Base vznikl s cílem vytvořit společný evropský vzdělávací program v oblasti finanční
udržitelnosti solidárních potravinových systémů. Na jeho vzniku se podílelo pět partnerských
organizací - Tudatos Vásárlók Egyesülete (Maďarsko, koordinátor projektu), Asociace místních
potravinových iniciativ (Česká republika), Netzwerk Solidarische Landwirtschaft (Německo),
Forschungsgesellschaft die Agronauten (Německo) a mezinárodní síť Urgenci (se sídlem ve Francii).
Tento vzdělávací program má pomoci solidárním potravinovým systémům (SPS), zejména systémům
komunitou podporovaného zemědělství (KPZ), k dosažení dlouhodobé finanční udržitelnosti.
Solidární potravinové systémy rostou po celé Evropě jako houby po dešti. Tyto malé iniciativy sdružené
kolem místních zemědělců však narážejí na řadu obtíží, často i v případech, kdy mají značnou finanční
podporu od místních komunit. Prvním krokem v projektu Solid Base proto bylo zmapovat současnou
situaci a zjistit, jaké dovednosti zúčastněným chybí – projekt začal celoevropským průzkumem, z jehož
závěrů pak vznikl vzdělávací program složený ze 4 modulů:
●
●
●
●

Vzdělávací modul 1: Řízení a management
Vzdělávací modul 2: Finanční plánování
Vzdělávací modul 3: Digitální nástroje
Vzdělávací modul 4: Participativní a inkluzivní techniky

Tento program byl následně testován ve třech partnerských zemích – v Maďarsku, Česku a Německu.
Příručka, kterou právě držíte v ruce, představuje shrnutí celého „vzdělávacího balíčku“, a zároveň
přináší hlubší vhled do problematiky finanční udržitelnosti solidárních potravinových systémů.
Obsahuje popis metod, podkladové materiály i odkazy na další zdroje, které mohou lektoři využít při
přípravě vlastního semináře.
Snahou bylo vytvořit, a také vyzkoušet se zemědělci i spotřebiteli, zcela novou, neformální metodologii
vzdělávání, šitou na míru účastníkům, kteří se mohou učit od sebe navzájem. Protože se však výchozí
podmínky a potřeby zúčastněných značně liší, navržená metodologie umožňuje velkou míru flexibility.
Vyberte si a vyzkoušejte, co potřebujete právě Vy! Budeme vděční za Vaše postřehy či připomínky.
Bližší informace o programu Solid Base a dalších projektech naleznete na https://urgenci.net/solidbase/ a na stránce vzdělávacího portálu Urgenci https://hub.urgenci.net/.

2

Výzkum finanční udržitelnosti solidárních
potravinových systémů
Solidární potravinové systémy (SPS), nejčastěji ve formě komunitou podporovaného zemědělství (KPZ),
fungují na principech solidární ekonomiky, šíří osvětu a obvykle také prosazují ekologický přístup k
zemědělství. Přestože přinášejí společnosti řadu nesporných výhod, kvůli nedostatečnému plánování
či řízení se často potýkají s problémy, jako je přepracování zemědělců, koordinátorů iniciativ či
nadměrná finanční zátěž, které mohou nakonec vést ke zhroucení celé iniciativy. Projekt Solid Base
(2017-2019) se snaží podrobně toto téma rozebrat a poskytnout solidárním potravinovým iniciativám
„potřebné dovednosti, které jim pomohou udělat další krok z trvalé finanční nejistoty, která je od
začátku provází, a z “přežívání na hraně chudoby“ (Solid Base 2017).
Problémy jako finanční nejistota či přepracování se samozřejmě netýkají jen solidárních potravinových
systémů – jsou společným rysem celého současného zemědělství. SPS se však snaží nabídnout
alternativní ekonomický model, jehož hlavním cílem je snížit tlak na zemědělce i na životní prostředí.
V tomto textu, stejně jako v celém projektu, se věnujeme několika typům solidárních potravinových
systémů v Evropě, zejména se zaměřujeme na iniciativy KPZ.
Výzkum, který by se zabýval řízením a finanční udržitelností KPZ, v současnosti citelně chybí. Není
náhodou, že nejčastěji zmiňovanými tématy na třetím celoevropském setkání KPZ v Ostravě v roce
2016 byly právě výzkum a vzdělávání. Proto vznikla tato příručka – aby poskytla iniciativám KPZ
potřebné informace a podporu. Má sloužit lektorům, koordinátorům a odborníkům jako zdroj
informací o různých aspektech finanční udržitelnosti, představuje příklady z praxe, které slouží jako
podklad pro vzdělávací program Solid Base, a nabízí srozumitelné postupy, které mohou účastníkům
pomoci při zakládání finančně udržitelných iniciativ.
Je ovšem třeba říci, že tato příručka nemůže podrobně obsáhnout všechny související otázky. Téma
finanční udržitelnosti je velmi široké – od účetních nástrojů přes organizační komunikaci až po osevní
plány. Navíc je postavení KPZ v každé zemi trochu jiné, liší se nejen potřebné právní náležitosti, ale
hlavně výchozí socioekonomické podmínky.
Téma finanční udržitelnosti bylo třeba uchopit tak, aby co nejvíce odpovídalo potřebám zúčastněných,
proto bylo na začátku nutné získat různé pohledy na věc - od zemědělců, odběratelů i koordinátorů
KPZ. Součástí výzkumu byla rešerše dostupné literatury, podrobný online dotazník určený členům KPZ
po celé Evropě (se 116 respondenty) a následné kvalitativní rozhovory se zemědělci a koordinátory KPZ
(či SPS) v různých evropských zemích. Navíc byl rozeslán další online dotazník (s 387 respondenty),
který výzkum doplnil o pohled ze spotřebitelské perspektivy. Na celém výzkumu se podílela také
Evropská výzkumná skupina KPZ, složená ze zástupců většiny evropských zemí.

Definice Solidárních potravinových systémů SPS
Termín „solidární potravinový systém“ jsme zvolili jako zastřešující označení pro různé typy organizací,
které sdílejí podobný přístup založený na solidaritě, férovosti a udržitelnosti. Kromě KPZ sem patří
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nákupní skupiny, potravinová družstva a další iniciativy, které podporují přímý vztah mezi zemědělci a
spotřebiteli.
Definice solidárního potravinového systému (SPS) (Solid Base 2017):
Solidární potravinové systémy jsou krátké potravinové dodavatelské řetězce založené na principech
demokratického rozhodování, participativního řízení a sdílení odpovědnosti za výnosy. SPS často
hospodaří ekologicky, nebo alespoň šetrnějším způsobem než klasické zemědělství, a jejich cílem je
poskytovat zdravé potraviny s nižší ekologickou zátěží a vyšší společenskou hodnotou.
Definice komunitou podporovaného zemědělství (KPZ) (Evropská výzkumná skupina KPZ 2015):
Komunitou podporované zemědělství je přímé partnerství mezi zemědělci a spotřebiteli, kteří společně
sdílí rizika i výnosy zemědělského hospodaření na základě dlouhodobých dohod. KPZ většinou fungují
lokálně a v malém měřítku, přičemž usilují o zajištění kvalitních potravin vypěstovaných ekologickým
způsobem.
Definice finanční udržitelnosti (Solid Base 2018)
Finanční udržitelnost KPZ znamená schopnost zemědělce (či zemědělců) a komunity udržet
dlouhodobě činnost farmy i iniciativy KPZ. Produkce by přitom neměla být závislá na vnějších grantech
či darech a neměla by vytvářet dluhy pro další generaci zemědělců ani pro komunitu.

Metodologie a výsledky výzkumu
Ke zmapování nejdůležitějších problémů spojených s finanční udržitelností SPS posloužilo v projektu
Solid Base několik zdrojů dat: obsáhlý online dotazník pro zemědělce a koordinátory, online dotazník
pro spotřebitele a hloubkové rozhovory se zemědělci a koordinátory KPZ.
Dotazník byl sestaven komplexně, dotýkal se mnoha různých témat. Jeho cílem bylo získat data z
různých prostředí v rámci celé Evropy a pokusit se v nich odhalit vzorce, které se opakují. Odezva mezi
členy KPZ byla dostatečná, sešlo se 116 vyplněných dotazníků. Cílem nebylo dosáhnout
reprezentativního pokrytí, to by přesahovalo možnosti tohoto projektu.
Zároveň proběhlo 37 hloubkových rozhovorů (11 s respondenty z Německa, 9 z Francie, 7 ze Švédska,
5 z Česka a po 1 z Irska, Řecka, Belgie, Norska a Anglie), všechny obsahovaly stejných 20 otázek z
různých oblastí zemědělského podnikání – plánování rozpočtu, prodej, distribuce, budování komunity.
Kromě toho byl rozeslán i dotazník pro spotřebitele zapojené v iniciativách, který vyplnilo 387
respondentů.

Závěry z dotazníku pro zemědělce a koordinátory KPZ
Začněme závěrečnou otázkou dotazníku: „Jak vidíte budoucnost své KPZ?“. Odpověď je samozřejmě
značně subjektivní, ale dá se říci, že tahle otázka udává tón celého dotazníku. Pouze dva z respondentů
vidí budoucnost pesimisticky, 25 „neví“ a 90 je optimistických. Na otázku: „Zlepšila se za posledních 5
let finanční situace zemědělce (či zemědělců) ve vaší KPZ?“ bylo pouze 13 % záporných odpovědí,
pohodlná většina (59 %) odpověděla kladně. Většina respondentů v našem vzorku celkově hodnotí
svou zkušenost s KPZ velmi pozitivně.
4

Jedním z hlavních přínosů KPZ, který byl také v odpovědích mnohokrát vyzdvižen, je finanční záruka,
kterou tento model zemědělcům přináší. Platba předem je pro zemědělce obrovskou výhodou, protože
jim „umožňuje pracovat s cash flow, jaké není v žádné jiné oblasti zemědělského podnikání“ (z
rozhovoru s Denisem z Francie).
Na otázku: „Jaké má vaše členství v KPZ vliv na následující oblasti?“ se nejvíce pozitivních hodnocení
sešlo u oblasti „finanční schopnost pokrýt celoroční výdaje“, u níž udává pozitivní či velmi pozitivní vliv
61 ze 79 odpovědí, a naopak jen 3 vliv hodnotí jako negativní. Následuje vliv KPZ na „plat zemědělce“,
jež 52 ze 79 respondentů hodnotí pozitivně či velmi pozitivně, a pouze 4 negativně.
Optimismus z této otázky všem trochu tlumí odpovědi na otázku: „Funguje Vaše farma jako celek tak
udržitelným způsobem, jak byste si přáli?“ Zde bylo pouze 42 % odpovědí kladných.
Z dotazníku jasně vyplynulo, že některé rysy KPZ se v různých zemích více či méně shodují. Například
minimální závazná délka odběru je větší než se očekávalo. 51 ze 116 respondentů uvedlo minimální
délku 1 rok, což se zároveň obvykle uvádí jako maximální únosná délka závazku pro spotřebitele. Valná
většina respondentů (75 ze 116) má nyní délku závazku 6 měsíců nebo více. Pouze u 16 % respondentů
je to méně než 3 měsíce, a u 5 % dokonce žádný závazek není (tyto iniciativy ve skutečnosti samy sebe
neoznačují za KPZ, ale za SPS). Příkladem je systém REKO ve Finsku, který nevyžaduje závazné přihlášení
na žádné pevně dané období, pouze platbu předem za jednotlivou objednávku.
Dalším společným rysem je způsob distribuce. Donáška do domu se objevila pouze v 15 % odpovědí.
To je důležité zjištění, protože tento způsob distribuce se spíše hodí pro bedýnkové schéma než pro
KPZ. Několikrát byl v odpovědích zmíněn samosběr, ale valná většina iniciativ KPZ v našem vzorku má
domluvené odběrné místo, kde si odběratelé své podíly vyzvedávají, případně si pro ně jezdí přímo na
farmu.
Další otázkou bylo: „Kdo pracuje na farmě zapojené do KPZ? Kolik času prací na farmě věnuje, jaký má
podíl na celkovém množství práce?“ Z odpovědí vyplynulo, že členové KPZ přispívají k práci na farmě
poměrně málo. Většinu práce zastává zemědělec sám, občas s pomocí sezónních placených
zaměstnanců. Stážisté, dobrovolníci a neplacení rodinní příslušníci mají také určitý podíl, ale spíš menší.
Dotazník rovněž odhalil další všudypřítomný problém – narůstající konkurenci mezi různými typy
dodavatelů místních potravin. Ačkoli většina respondentů potvrzuje, že dostupnost místních potravin
se za posledních deset let zvýšila (84 ze 116 odpovědí), jen malá část z nich to pociťuje na svém
finančním příjmu (10 z 84). To dokreslují i odpovědi z rozhovorů se zemědělci: „Nemůžeme odběratele
vodit za nos. Ty nové systémy, jako bedýnky a podobně, jsou prostě úplně jiné.“ Někteří ze zpovídaných
také kladli důraz na zachování této odlišnosti, protože „odlišnost vás dělá zajímavější a přináší větší
podporu od komunity“. Stále se vede debata, zda by se měl model KPZ přizpůsobit, aby byl flexibilnější
a přilákal více zájemců, nebo se naopak držet svých původních principů a jasně se vymezit proti všem
novým modelům krátkých potravinových dodavatelských řetězců.
Co se týče finanční udržitelnosti KPZ, nejčastěji zmiňovanými problémy byly investice, získávání členů
a provozní náklady. Náklady na práci a nákup techniky jsou často podhodnocené. Mnoho respondentů
uvedlo, že právě sestavování rozpočtu je věc, se kterou by potřebovali pomoci.
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Na otázku, jak sestavují rozpočet, nejvíce respondentů odpovědělo „na základě předchozích
zkušeností“ a „podle detailní kalkulace“. Dalším nejčastějším způsobem, jak zemědělci stanoví
rozpočet, je “odhadem”, kdy vychází ze své intuice a letitých zkušeností.
Co se týká cenové politiky, 24 % KPZ iniciativ za poslední tři roky nezvýšilo cenu podílu (ani o inflaci),
ovšem u těch, které cenu zvýšily, 85 % členů reagovalo příznivě.
Z možností, jak se vzdělat v oblasti finanční udržitelnosti, by respondenti nejvíce uvítali farmářské
„výměnné pobyty“, návštěvy a možnost poradit se s odborníky přímo na místě a praktická školení.

Závěry z kvalitativních rozhovorů se zemědělci
Hloubkové rozhovory se zemědělci (příp. koordinátory KPZ) probíhaly osobně nebo po telefonu.
Zde jsou některé závěry:
●
●
●

●

●
●
●

●

●

●

Nedávný nárůst: Téměř 40 % KPZ v našem výzkumu existuje méně než 2 roky, pouze
francouzská síť AMAP funguje výrazně déle (9 let).
Zaměření produkce: Naprostá většina KPZ se zaměřuje na zeleninu, následují bylinky, maso,
vejce, ovoce a med. Jen minimum těchto iniciativ nabízí mléčné výrobky, květiny či chléb.
Finanční situace: Většina respondentů uvádí, že se jejich finanční situace za poslední roky
mírně zlepšila. Toto zlepšení a s ním spojený pocit větší finanční stability vychází zejména z
následujících faktorů: průběžná úprava cen podílů a předplatitelský systém, který zemědělcům
mírní rizika a dává finanční jistotu a likviditu. KPZ však přesto mají potíže s počátečními
investicemi.
Práce a její ohodnocení: Zemědělci často vyjadřovali pocit, že díky KPZ se cítí lépe ohodnoceni
finančně i nefinančně to jim dává možnost žít „plným životem“ a zajistit si živobytí. Stále je
ovšem na pováženou zřejmý nepoměr mezi množstvím práce a úsilí, které tento způsob života
vyžaduje, a získaným příjmem.
Volné dny: Řada zemědělců v rozhovoru uvedla, že díky KPZ si mohou dopřát více volna.
Další zaměstnání: Valná většina zemědělců ovšem také uvádí, že aby se uživili, potřebují ještě
další příjem. KPZ obvykle představuje 50 až 70 % jejich celkového příjmu.
Organizace práce: Přežití mnoha KPZ je silně závislé na dobrovolnické či členské práci. Farmy
mají často nižší počet stálých zaměstnanců, který vyrovnávají většími počty dobrovolníků či
sezónních zaměstnanců.
Používání digitálních nástrojů: Téměř všechny iniciativy oslovené v tomto výzkumu používají
standardní kancelářské programy. Zejména tabulky usnadňují mnoho organizačních
záležitostí: evidence členů, osevní plány, rozpočty nebo účetnictví. Zajímavé nástroje, které
byly v rozhovorech zmíněny, jsou např: Tend či PC-Gärtner pro zemědělské plánování, Visma
Specs pro účetnictví, OpenFoodNetwork pro prodej produktů.
Prostor pro zlepšení: Řada KPZ vidí prostor pro zlepšení v oblasti „infrastruktury“ a „investic“
(např. zavlažovací systémy, úložné kapacity, zemědělská technika). „Pracovní nedostatky“
(např. nedostatečné znalosti či odbornost) byly méně významné, ale také se v rozhovorech
objevily.
Cena podílů: Nově vznikající KPZ obvykle stanovují své ceny na základě srovnání s podobnými
iniciativami. Někteří rovněž uvedli, že vycházejí z aktuálních cen na trhu.
6

●

●

Ideální počet členů: Názory na ideální počet členů se v rozhovorech značně lišily. Vysvětlení
těchto rozdílů je zřejmě nutné hledat v rozdílných možnostech jednotlivých farem – výrobní
kapacita, umístění (město vs. venkov) či zkušenost zemědělce.
Žádná konkurence: Drtivá většina (přes 90 %) respondentů z řad KPZ uvedla, že mezi místními
asociacemi nepanuje žádná konkurence.

Závěry z dotazníku pro odběratele
Odběratelský dotazník vyplnilo celkem 387 respondentů. Stejně jako u dotazníku pro zemědělce a
koordinátory byl nečekaně velký podíl odpovědí z Česka – v tomto případě skoro polovina. Hlavní
zjištění z dotazníku jsou následující:
●

●

●
●

●

●

Na otázku ohledně finančního příspěvku do KPZ většina odběratelů (cca 80 %) odpověděla, že
jim nastavení ceny vyhovuje – z toho lze usoudit, že zemědělci by se nemuseli stydět si říct o
adekvátní platby.
Při hodnocení výhod členství v KPZ opět nebyla cena nijak významných kritériem, za důležitější
odběratelé považují fakt, že je produkce ekologická (cca 85 %), čerstvá a sezónní (cca 85 %),
kvalitní (cca 81 %) a že přesně znají původ produktů (cca 78 %). U této otázky bylo možné
zaškrtnout více odpovědí.
Celkově je hlavním rozhodovacím kritériem pro odběratele kvalita, na druhém místě pak
ekologický dopad.
Pocit sounáležitosti se zemědělcem a ostatními členy KPZ se v dotazníku také objevil, ale nijak
významně. Nezdá se, že by právě to bylo hlavním důvodem členství. Větší propojení odběratelů
se zemědělci, a zejména mezi odběrateli navzájem, by však mohlo pomoci lépe členy v KPZ
udržet. Posilováním členské komunity může KPZ získat pevnější jádro.
Co se týče zapojení členů do chodu KPZ, nejčastěji se jedná o koordinaci. Finanční záležitosti
většina členů s radostí přenechá zemědělcům. Na druhou stranu by se členové rádi více zapojili
do výběru plodin či produktů. Zemědělci by tudíž mohli zvážit, zda nedat odběratelům větší
možnost se vyjádřit, které produkty by rádi odebírali.
Typický odběratel je z města (62 %), třicátník (37 %), s vysokoškolským vzděláním (60 %
respondentů uvádí magisterský či doktorský titul). Mezi odběrateli výrazně převažují ženy (70
%) nad muži (30 %). Tato statistika však může být ovlivněna nepoměrně velkým zastoupením
odpovědí z Česka.
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Problémy finanční udržitelnosti SPS a jejich řešení
V této kapitole se podíváme na nejčastější potíže, na které iniciativy KPZ narážejí v souvislosti s finanční
udržitelností.

Ekonomické znalosti
Jak vytvořit rozpočet? Jak si vytvořit obchodní plán?
Správný rozpočet je jedním z klíčových prvků finanční udržitelnosti a pro řadu iniciativ KPZ je náročný.
Na otázku: „Jaké dovednosti z oblasti financí ve vaší KPZ chybí?“ bylo plánování rozpočtu nejčastější
odpovědí (30 % všech respondentů).
Britská síť KPZ1 má k tomuto problému zpracované dokumenty, kde jsou vysvětleny základní pojmy z
oblasti financí, např. rozdíl mezi rozpočtem a cash flow, a návody pro začínající KPZ, jak rozpočet
sestavit.
V Německu podobný informační servis2 poskytuje síť Solawi (Solidarische Landwirtschaft – solidární
zemědělství). Mirjam Anschütz, také v rámci Solawi, vytvořila propracovanou tabulku pro obchodní
plánování v kontextu KPZ, která přehledným způsobem analyzuje, co vše je nutno brát při plánování v
úvahu. Nevýhodou tohoto nástroje ovšem je, že se omezuje pouze na produkci zeleniny a že je
dostupný pouze v němčině.3
K tématu rozpočtu dále z dotazníku vyplynulo (otázka č. 58), že většina zemědělců při stanovování cen
svých produktů nehledí na to, jaké ceny si účtují okolní zemědělci, kteří nejsou členy KPZ. Spíše svůj
rozpočet zakládají na výsledcích z předchozího roku a na detailních propočtech nákladů a výnosů své
vlastní farmy. Zde se ukazuje, že osvědčené postupy a příklady z jiných KPZ by byly pro začátečníky
velmi důležitou pomocí. Každé podnikání je na začátku nejzranitelnější. A v mnoha našich rozhovorech
se zemědělci zaznělo, že počáteční odhady bylo potřeba v reálném životě upravovat.
Na sestavení realistického rozpočtu je možné si najmout externí poradce či účetní, nebo je možné
zapojit dobrovolníky s potřebnými znalostmi. Solawi Lebensgarten v Německu vděčí za svou finanční
stabilitu z velké části účetním schopnostem jednoho ze svých členů, který to dělá dobrovolnicky. Co
ale dělat v případě, kdy KPZ žádného finančního poradce či účetního nemá? Na některé otázky (např.
z oblasti daní, DPH apod.) také nemusí dobrovolníci stačit, protože KPZ jsou po právní stránce dost
specifické a není vždy jasné, jaké právní předpisy se na ně vztahují (např. když si komunita/spolek
kupuje pozemek). V těchto případech se hodí pomoc zkušenějších zemědělců, a také by pomohlo,
kdyby fungoval nějaký poradenský systém v rámci národních sítí KPZ.

1

https://communitysupportedagriculture.org.uk/help-advice/resources/

2

https://www.solidarische-landwirtschaft.org/fileadmin/media/solidarischelandwirtschaft.org/pdf/Medien/Netzwerk-Solawi-Mustermappe.pdf
3

https://www.solidarische-landwirtschaft.org/mediathek/medien-fuer-den-aufbau-einer-solawi/
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Mnichovské družstvo Kartoffelkombinat klade důraz na finanční udržitelnost už od svého založení v
roce 2012. Hospodaří na 18 hektarech, z nichž 7 od roku 2017 přímo vlastní a zbylých 11 si pronajímá.
Z těchto pozemků pochází dvě třetiny potravin, které tvoří pravidelné podíly pro 1300 rodin, zbylou
třetinu berou od dvou dalších zemědělců. Od roku 2020 chtějí zásobovat přibližně 1650 rodin a 80 %
podílů pokrýt z vlastní produkce, což považují za optimální poměr. V současné době zaměstnávají 30
lidí. Když popisují svou členskou základnu, zdůrazňují, že se jedná o městské lidi, jimž by nejspíš
nevyhovoval koncept, který by po nich vyžadoval velké zapojení do práce na farmě nebo do distribuce
podílů. Kartoffelkombinat tedy nemůže od svých členů očekávat, že mu budou věnovat hodně času,
ale přesto si zakládá na tom, že dodávka potravin funguje hladce a že se drží konceptu místních,
ekologicky pěstovaných potravin za férovou cenu. Z tohoto důvodu se jednalo o zvýšení ceny podílů o
solidární příplatek na provoz družstva (7€ měsíčně navíc). Důvody zvýšení se diskutovaly na valné
hromadě a členové zvýšení odsouhlasili. Z toho je vidět, že komunikace s členy družstva musí být
prioritou, včetně sledování spokojenosti členů. Existuje i speciální interaktivní software na evidenci
členů, který tohle všechno usnadňuje.
Finanční udržitelnost KPZ vyžaduje schopnost plánovat, průběžně plán vyhodnocovat a podle potřeby
reagovat. Je důležité mít střednědobý nebo dlouhodobý obchodní plán. Britská síť KPZ vytvořila
ucelený přehled věcí, které je třeba mít na paměti při vytváření obchodního plánu, ale i při uvažování
o finanční udržitelnosti obecně.

Co pěstovat? Jak si rozvrhnout produkci?
Výběr produktů pro KPZ ovlivňuje mnoho různých faktorů. Jedním z poznatků, které vyplynuly z
dotazníku, je nečekaná popularita „bylinek“. Bylinky se v odpovědích objevují jako druhý nejčastější
typ produktů (94 odpovědí z celkových 245), po zelenině (158) a výrazně před ovocem (77), mléčnými
výrobky, masem či obilovinami. Potvrzuje se to i v rozhovorech ze zemědělci – mnozí z těch, kteří v KPZ
pěstují zeleninu a původně bylinky v plánu neměli, si postupem času uvědomili, že tak mohou získat
zajímavý přivýdělek. Pěstování bylinek nevyžaduje velkou plochu a z finančního hlediska je relativně
výnosné. Odběratelé také obvykle oceňují bylinky a koření jako doplněk k zeleninovým podílům.
S rozhodováním, co pěstovat, mohou pomoci dvě základní příručky, obě původem z Kanady, z
Québecu. Obě se zabývají ekonomickou stránkou hospodaření, zejména plánováním setby, a oba
autoři jsou nějakým způsobem zapojeni v KPZ. První z nich, Fréréric Thériault, sepsal příručku Crop
Planning for Organic Vegetable Growers, kde představuje ozkoušený plánovací postup o jedenácti
krocích, který má zemědělcům dopomoci k finanční udržitelnosti. V krocích 1 a 2 autor vysvětluje, jak
nastavit realistické finanční cíle, a ukazuje, jak jich dosáhnout při prodeji. Kroky 3 až 8 popisují, jak
sestavit osevní plán. V kroku 9 se čtenář dozví, jak osevní plán realizovat a jak zaznamenávat, co se ve
skutečnosti děje na poli. Kroky 10 a 11 představují rámec pro vyhodnocení, jak se osevní plán podařil
a jak začít s plánováním na další rok.
Druhý z autorů, Jean-Martin Fortier, koncipoval svou knihu The Market Gardener jako návod na
úspěšnou a ekologickou produkci zeleniny pro drobné zemědělce. Velmi podrobně a pečlivě zde
popisuje finanční návratnost biointenzivního pěstování zeleniny v „lidském“ měřítku.
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Německá iniciativa GartenCoop své osevní plány zveřejňuje (v němčině)4, aby se od ní další KPZ mohly
inspirovat. Otevřené sdílení informací se postupně stává důležitým rysem mnoha KPZ.

Existuje něco jako „ideální místo“ pro založení finančně udržitelné KPZ?
Umístění je důležité. Výběru oblasti, kde bude farma fungovat, je třeba věnovat pozornost. Pokud
teprve začínáte plánovat a máte více možností na výběr pozemku, nehleďte ani tak na krásu okolní
krajiny, jako spíš na možnosti odbytu v okolí. Z našich rozhovorů je zřetelně vidět propastný rozdíl ve
finanční situaci farem v dojezdové vzdálenosti od města oproti farmám na venkově, v jejichž blízkosti
žádné větší město není. To neznamená, že koncept KPZ nemá na venkově žádnou šanci na přežití, jen
zde pravděpodobně nebude tak silná skupina oddaných odběratelů. Jeden příklad za všechny – příběhy
o odběratelích, kteří „nutí“ zemědělce, aby zvedl ceny, se skutečně dějí, ale stává se to téměř výlučně
v KPZ ve větších městech.

Ukázalo se, že mám špatně odhadnutý rozpočet, co teď s tím?
Nejčastější chyba začínajících KPZ se dá shrnout takto: „Na začátku jsme si sestavili špatný rozpočet.
Některé náklady jsme podcenili...“ Z dotazníku (otázky č. 54 a 55) jednoznačně vyšly 3 hlavní položky,
které se obvykle podceňují: cena práce (cena produkce na farmě), úspory na budoucí investice a
náklady na techniku či vybavení.
Samostatný problém představuje vytváření úspor a dlouhodobé plánování – třetina oslovených KPZ v
dotazníku uvedla, že za poslední dva roky nebyla schopna ušetřit dostatek peněz na nutné investice
(otázka č. 67).

Jak určit počet podílů vzhledem k velikosti farmy?
Z interní studie, kterou zadala francouzská síť AMAP (KPZ) v Provensálsku, vyplynulo, že úspěšní
pěstitelé zeleniny pracují s poměrem 22 až 100 podílů na jednoho pracovníka na plný úvazek. Mezi
zelináři sdruženými v AMAP se ustálila poučka, že 40-50 podílů je maximum, které může zvládnout
jeden zaměstnanec, nad tento počet je potřeba najmout někoho dalšího.

Umím pěstovat zeleninu, ne psát rozpočty
Mezi zemědělci obecně je zřejmý nedostatek znalostí z oboru finančního plánování, zemědělce v KPZ
nevyjímaje. KPZ a další typy iniciativ SPS mají obrovskou výhodu, že zemědělcům umožňují přísun
dobrovolníků s mnoha rozličnými profesními znalostmi. Během hloubkových rozhovorů mnoho
zemědělců uvádělo, že jim s rozpočtem pomáhá někdo z jejich odběratelské skupiny, kdo hlavně
dokáže rozpočet obhájit před ostatními členy. Jak říká Erwann, farmář v AMAP: „Sestavit rozpočet je
jedna věc, představit ho a vysvětlit celé skupině je něco úplně jiného.“ Mnoho farmářů nám v
rozhovorech potvrdilo, že je zásadní mít na pomoc někoho, kdo má zkušenosti s účetnictvím. Někteří
zemědělci si dokonce platí zaměstnance, kteří jim dělají účetnictví, jiní využívají pomoc odborníků, kteří

4

https://www.gartencoop.org/tunsel/node/3808
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ji nabízí dobrovolně. Rozhodně se vyplatí si zjistit, jaké dovednosti může komunita poskytnout, a
neváhat je využít.
„Od té doby, co si jeden z našich členů vzal na starost plánování rozpočtu a jeho prezentaci, začali
všichni členové lépe chápat, kolik by je stálo zvýšení mého platu, a sami od sebe mi navrhli, že bych
jako ‚jejich‘ farmář mohl brát víc. Když lidem svůj rozpočet pořádně vysvětlíte, tak pak chápou smysl
toho, co děláte.“
Při vysvětlování rozpočtu je důležité ukázat, jak se vyvíjí v čase a jak má v dlouhodobém horizontu
farma růst.

Bojím se, že přijdu o odběratele, když nastavím cenu moc vysoko.
Strach, že odběratelé odejdou kvůli příliš vysokým cenám, je často popisován v odborné literatuře k
tématu SPS. Objevil se i v našem dotazníku, v odpovědích na otázku č. 53 (“Viděno zpětně, jak dobře
se vám podařilo nastavit cenu podílu v první sezóně vaší KPZ?”) například zaznělo:
„Týdenní cena za podíl je hodně nízká vzhledem ke kvalitě produktů, a to je také jeden z důvodů, proč
máme finanční problémy, i když relativně malé. Řešíme to jednak pomocí grantů a jednak pořádáme
jednorázové fundraisingové akce v rámci komunity, které slouží zároveň jako ‚odbytové příležitosti‘
pro naše farmáře.“
„Cena podílu postupně rostla, což nakonec vedlo ke konfliktu a k tomu, že část členů odešla. Náš farmář
zpětně přiznával, že původní cenu spočítal moc nízko.“
„Byla ukrutně nízká, ale tím, že KPZ byla v té době ve Vlámsku úplná novinka, jsme si mysleli, že by se
jinak lidi nepřidali.“
„V první sezóně jsme neměli adekvátně započtený plat pro zemědělce, to se povedlo až od třetí sezóny.
Jinak byla cena podílu nastavená dobře.“
Konkurenční tlak, který zemědělci v KPZ pociťují, často vede k tomu, že stanovené ceny nedokážou
pokrýt všechny náklady. Z našeho dotazníku nicméně vyplývá (otázka č. 57), že většina respondentů
zažila ve své KPZ zvýšení cen podílů a z nich opět většina uvedla, že „členové to pochopili a přijali“ (55
ze 75 odpovědí). V 10 případech (z oněch 75) si dokonce „členové přáli zvýšení“, naopak pouze ve 2
případech „členové protestovali a mnozí odešli“ a ve 4 případech „členové protestovali, ale zůstali“.
Tyto závěry však samozřejmě nelze zobecňovat na všechny existující KPZ. Respondenti našeho
výzkumu pravděpodobně patří mezi nejhorlivější a nejvíce přesvědčené stoupence konceptu KPZ.
Každopádně ale lze říci, že zvyšování cen je běžná zkušenost a že se dá zvládnout úspěšně, pokud ve
skupině funguje otevřená komunikace. Laurent, který má farmu poblíž Paříže, popisuje svou zkušenost
se zvyšováním ceny z popudu odběratelů: „Když jsme v roce 2006 začínali, byli jsme jedna z prvních
KPZ široko daleko. Neexistoval žádný návod, jak spočítat cenu podílu vzhledem k výdajům, a my jsme
neměli žádné zkušenosti. Tak jsme více méně náhodně stanovili 15 eur za podíl. První dva roky se dařilo
docela dobře, byla dobrá úroda. Pak na valné hromadě na začátku třetí sezóny členové z ‚tvrdého jádra‘
skupiny položili otázku: ‚Jaký by náš zemědělec měl mít plat?‘ Dohodli se na 2000 eur měsíčně čistého.
To bylo mnohem víc, než kolik bych si řekl sám, o něčem takovém se mi ani nesnilo...“
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Chtěli bychom vyzkoušet přihazování, jako to dělají německé KPZ. Jak na to?
Přihazování (Bidding round) je v konceptu německého Solawi rozšířeným prvkem. Je to dobrá
příležitost, aby se členové komunity setkali a společně prodiskutovali, kolik vlastně fungování celé
iniciativy stojí, a zároveň je to prostor pro vyjednávání individuální ceny podílů.
V Solawi Mannheim-Ludwigshafen (MaLu) se po několika letech experimentů ujal následující způsob:
1. fáze: 4 měsíce před začátkem sezóny dostanou členové e-mailem dotaz, jestli chtějí ve členství
pokračovat. Pokud nechtějí, mají své členství zrušit během následující tříměsíční výpovědní lhůty. Tak
si může skupina udělat představu o počtu členů, což tvoří základ pro výpočty na další rok. Odpověď na
tyto e-maily je povinná, pokud někdo neodpoví, zpravidla se ho koordinátoři snaží kontaktovat po
telefonu. Pokud se ani to nepodaří, nemůže se tento člen účastnit následujícího kola přihazování.
2. fáze: Přihazování spočívá v tom, že každý člen má možnost navrhnout, kolik on sám chce přispět do
rozpočtu a zohlednnit při tom svou vlastní finanční situaci. Měsíc před tím, než má začít přihazování,
dostanou noví i stávající členové leták s podrobnými informacemi. Každé kolo přihazování trvá týden a
koná se online po e-mailu nebo po telefonu. Nesděluje se, na kolik vychází průměrná cena za podíl, jen
celkové náklady na produkci a kolik ještě do celkové částky zbývá. Nabídky se podávají v ročních
částkách, neřeší se měsíční splátky.
Maximální počet kol je stanoven na 5, ale zatím jich nikdy nebylo tolik potřeba. Když se přihazování
úspěšně uzavře, svolá se valná hromada.
Výhoda tohoto způsobu je, že adekvátně zohledňuje potřeby zemědělce a zároveň umožňuje členům
přispívat v přiměřené výši podle jejich individuálních možností.

Chtěli bychom nastavit ceny tak, aby byly férové pro zemědělce, ale i pro odběratele. Jak se
toho dá dosáhnout?
Jeden příklad dává skupina Les Jardins de Cocagne, jedna z prvních KPZ ve Švýcarsku, která existuje od
roku 1978 v Ženevě a funguje jako družstvo. Odběrové schéma mají nastavené tak, že členové dostávají
jeden podíl týdně, 11 měsíců v roce. Princip je takový, že cena podílu se vypočítává podle hrubého
ročního příjmu dospělých členů domácnosti. V roce 2012 valná hromada odhlasovala, že se cena bude
každý rok automaticky zvyšovat o 15 franků u standardního podílu a o 10 franků u malého podílu. Toto
zvyšování už je ve schématu započteno. Pokud nový člen neuvede jinak, je zařazen do třídy 9. Zařazení
se může měnit podle počtu dětí nebo vyživovaných osob – o půl bodu za každé dítě či vyživovanou
osobu (třída se ale mění až při celém bodu).
Jak mohu začít s KPZ, aniž by to pro mě byla spousta práce navíc?
Řada studií z posledních dvaceti let ukazuje5, že i mezi zemědělci roste zájem o dovolenou. Mít možnost
dát si na chvíli v práci přestávku se začíná chápat jako nedílná součást konceptu udržitelnosti.
Přepracování je samozřejmě dlouhodobě neudržitelné. Zemědělci fungující v KPZ nejsou v tomto
5

Bertrand Hervieu & François Purseigle, Sociologie des mondes agricoles, Paris: Armand Colin, 2013, str. 184185.
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trendu výjimkou, ale v jejich případě je cesta k naplnění touhy po větším volnu dost složitá. Podívejme
se opět na náš dotazník: na otázku, jaký vliv má model KPZ na množství práce pro zemědělce, bylo
nejčastější odpovědí „negativní“. Obecně panuje přesvědčení, i mezi nejnadšenějšími zastánci KPZ, že
zemědělci v KPZ pracují víc. Jak to nazval jeden z našich francouzských respondentů: „l’AMAP est un
métier en plus“ (KPZ je další zaměstnání).
Většina navrhovaných řešení tohoto problému spočívá v promyšleném plánování dopředu. Ve švédské
Happy Onion Farm v Malmö se rozhodli zahrnout počet pracovních dní, počet pracovních hodin a plat
farmáře přímo do rozpočtu. V této skupině dostává farmář mnohem více peněz než v jiných KPZ, ale je
dost lidí, kteří to mohou zaplatit a opravdu zaplatí. Zastropování počtu hodin a stanovení dohodnuté
mzdy zabraňuje vyhoření.
Jiné možné řešení je spolupráce s dalšími zemědělci. I když je třeba jejich produkce jiná, obvykle stačí
malé vysvětlení a mohou si navzájem vypomoci.
Příkladem fungující spolupráce je družstvo ortoloco ze Švýcarska, které vzniklo jako společná iniciativa
zemědělců a odběratelů. Funguje na jednoduchém principu: ortoloco si pronajímá 1,4 hektaru orné
půdy od ekologické farmy Im Fondli v údolí řeky Limmat a pěstuje na nich přes 60 druhů zeleniny, pod
vedením několika placených zahradníků. Členové družstva se podílejí týdenní sklizni a distribuci podílů.
Důležitá rozhodnutí se dělají společně na setkáních družstva. Společnou prací na produkci potravin na
sebe odběratelé berou i společnou odpovědnost a zároveň získávají úplně jiný vztah k produktům.
Práce na poli je pro všechny členy povinná. Díky tomu společně odvedou tolik práce jako 5
zaměstnanců na plný úvazek, přičemž každý z členů věnuje 5 půldní za rok. Panuje snaha si práci
zpříjemnit, jak jen je to možné – často se například na polích hraje a zpívá. Na organizaci práce mají
speciální program zvaný „juntagrico“, který navíc slouží koordinátorům k evidenci členů, podílů a
odběrných míst.

Jak se mohu připravit na rizika a mimořádné události?
V ryzím modelu KPZ se rizika i výnosy farmy sdílí. To znamená, že pokud se farma dostane do potíží,
mohou být podíly pro odběratele i několik týdnů prázdné. Ve skutečnosti však k tomu dochází jen
zřídka. Jak říká například Lucile z Francie, která vyrábí kozí sýry: „Přijde mi, že na to nemám tak úplně
právo, držet se striktně principů KPZ. Teoreticky by se měla veškerá odpovědnost sdílet, to je první
pravidlo. Ale minulou zimu jsem se rozhodla nejít na farmářský trh, i když jsem měla docela problémy,
protože jsem chtěla dodržet závazek vůči svojí KPZ. Minulou zimu jsme měli jen 10 litrů mléka denně,
místo obvyklých 30… S 30 litry mám většinou dost pro KPZ i mi zbývají další sýry, které můžu prodat na
trhu. Měla jsem dál prodávat na trhu a přestat dodávat podíly do KPZ? Rozhodla jsem se nehrát podle
pravidel KPZ… Nedokážu si představit, že bych svým odběratelům řekla: ‚sorry, lidi, zaplatili jste si tři
měsíce a nedostanete vůbec nic.‘ I když podle toho, jak bylo KPZ původně navržené, by to tak mělo
být. Měla jsem tehdy nemocné stádo, musela jsem platit veterináře, o některá zvířata jsem přišla…
Jedna odběratelská skupina sama od sebe uspořádala sbírku, aby mi pomohla, ale neodvážila jsem se
žádat i ostatní.“
Jiný příklad je od farmářského páru z Francie, který si od počátku vytvářel fond pro mimořádné
události, do nějž se každý rok ukládala menší částka (přibližně 1 % z rozpočtu). Tyto úspory přišly velmi
vhod, když se místo jejich prvního dítěte nakonec narodila dvojčata...

13

Další příklad minimalizace rizik nabízí družstvo Les Jardins de Cocagne. Mají tři systémy, které se
vzájemně doplňují a zajišťují družstvu finance. Prvním jsou tzv. sociální podíly, které družstvu dávají
určitý finanční „manévrovací prostor“. Každý nový člen si musí koupit jeden sociální podíl a v dalších
letech ideálně dokoupit alespoň 4, aby dohromady vlastnil alespoň 5 podílů. Na valné hromadě v roce
1993 členové odhlasovali, že podíly budou ztrácet hodnotu 5 franků ročně (až do limitu 25 franků), ale
stále bude možné je proplatit, pokud se jejich majitel rozhodne z družstva vystoupit. Podle zkušeností
ale většina členů, kteří z nějakého důvodu družstvo opouštějí, proplacení svého podílu nepožaduje.
Druhým způsobem, jak zajistit družstvu finance, jsou půjčky od členů, které už dohromady družstvu
přinesly 60 000 franků. Tyto střednědobé či dlouhodobé půjčky jsou v minimální výší 500 franků na
osobu a jsou bezúročné. Třetím způsobem je dohoda s Alternative Bank, která jim umožnila přečerpání
účtu, aby na konci roku vyšli s penězi.

Sociální vzdělávání a rozvoj komunity
Jak překonat rozpor mezi morálními zásadami a tržní ekonomikou
Jak uvádí Humphrey na příkladech ze Spojeného království a Galt z USA, v modelu KPZ je vždycky
přítomen určitý rozpor mezi snahou o solidaritu na jedné straně a cenou a přístupností pro zákazníky
na straně druhé. Úspěch KPZ hodně záleží na tom, jak je daná iniciativa schopná si tohle na začátku
definovat. Konkrétně to znamená, že KPZ musí buď najít způsob, jak komunitu aktivně zapojit, anebo
způsob, jak fungovat bez aktivního přispění členů.

Jak motivovat členy, aby se zapojili?
Solawi Dalborn v Německu pořádá v době, kdy je potřeba nejvíc práce na poli (například pletí na jaře),
na farmě komunitní akce. Snaží se, aby to bylo pro členy zábavné a zapojili se v co největším počtu.
Navíc v době výdeje podílů začali na farmě provozovat „akční kavárnu“, kde je možné dostat kávu a
zákusek, ale také zde probíhá výměna semínek. Je to pro členy příležitost si popovídat a lépe poznat
„svoji“ farmu, ale také s nějakou menší prací pomoci. Další akcí je třeba „pletí po práci“, které nabízí
možnost odpočinout si po dni v kanceláři u manuální práce na farmě.

Jak vysvětlit spotřebitelům, jaká je skutečná cena zemědělské produkce?
Nejlepší způsob osvěty v tomto směru je zapojit odběratele do aktivit na farmě. Dobrým příkladem je
Kristiansand andelslandbruk v Norsku, komunitní farma, která umožňuje všem se nějakým způsobem
zapojit. I členové, kteří nemohou pomoci přímo se zemědělskými pracemi, se podílejí na ostatních
činnostech spojených s fungováním farmy (balení, rozvoz, komunikace,…).
Často se stává, že zemědělec nemá dost sebedůvěry, aby dokázal odběratelům jasně říct, co by
potřeboval. Proto je dobré mít ve skupině koordinátora, který zemědělci pomůže v choulostivých
situacích, např. když se jedná o zvýšení ceny. Příkladem je česká iniciativa KPZ CooLAND, kde se na
konci minulé sezóny koordinátorka ptala zemědělce, jestli cena podílu skutečně pokrývá veškeré
náklady, přestože už se několik let neměnila. Zemědělec nakonec přiznal, že by cenu rád zvýšil, protože
se zdražila doprava, ale neví, jak to odběratelům říct. Koordinátorka napřed zorganizovala setkání členů
se zemědělcem, ale o účast byl jen malý zájem, tak potom rozeslala členům dotazník, kde popsala, v
čem je problém. Z členů, kteří na dotazník odpověděli, 95 % souhlasilo se zvýšením ceny, někteří
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dokonce navrhovali cenu ještě vyšší. V další sezóně se tedy cena zvýšila asi o 20 %, což zemědělci
pomohlo pokrýt nejen dopravu, ale i lepší platy pro zaměstnance.
Při našich rozhovorech měli někteří respondenti potřebu zdůraznit skutečnou cenu zemědělské
produkce. Snažili se tak ospravedlnit vyšší ceny potravin v KPZ ve srovnání s běžnými cenami v
obchodech. Ty jsou nízké zejména kvůli tomu, že konvenční dodavatelé potravin jsou díky svému lobby
silně dotováni. Z tohoto hlediska není možné srovnávat ceny, k nimž se došlo naprosto odlišnými
mechanismy – na jedné straně logika trhu, na druhé straně logika férového ocenění práce farmáře.
Jedním z důvodů, proč tato studie vznikla, bylo zpochybnit často opakovaná tvrzení, že „ekologické
potraviny, včetně produkce KPZ, jsou drahé a můžou si je dovolit jen bohatí“. Náš výzkum ukazuje, že
ve skutečnosti to tak není, i když pořád platí, že hlavní funkcí cen v KPZ není být nízké nebo atraktivní,
ale být férové.

Jak domluvit výměnu produktů s jinými zemědělci v KPZ?
V Česku například zemědělci, kteří hospodaří na principu KPZ, spolu sdílejí nejen znalosti a zkušenosti,
ale pomáhají si navzájem i tím, že si vyměňují plodiny nebo společně nakupují semena a sazenice jako
např. Svobodný statek, Karel Tachecí a Komunitní zahrada KomPot. Mohou si tak ušetřit část vstupních
nákladů a zároveň mohou přinést svým odběratelům rozmanitější nabídku. „Když někdo například
vypěstuje hodně cibule, může svoje přebytky vyměnit za nějaký jiný produkt a zvýšit tak pestrost
podílů. Tohle na regionální úrovni funguje dobře.“

Jak na farmě zorganizovat samosběr?
V Belgii funguje projekt Le Champ des Possibles, který stojí na vzájemné důvěře členů. Pěstuje se zde
zelenina ekologickým způsobem a sklízí ji sami členové. Členů je 130, platí se paušální roční poplatek
za dospělého 275 eur a za dítě 13 eur krát věk dítěte. Veškerá produkce je určena pro členy, takže
nejsou třeba žádné další prodejní cesty. Všichni členové mají volný přístup na pole, brána se otevírá
kódem. Každý týden mohou přijít, kdy chtějí, a sklidit si svůj podíl. Na místě je k dispozici všechno
potřebné nářadí (nože, rýče, vidle,…). Vždy je vypsáno na tabuli, co se může sklízet, a vlajkami je
označeno, kolik si mohou členové brát. Žlutá vlajka znamená „berte si podle rozpisu“, červená znamená
„vezměte si, kolik potřebujete“. Podle slov jejich farmáře se neděje, že by někdo zeleninu poškodil, vzal
si jinou, než má, nebo že by dokonce něco ukradl.

Jak posílit vztah mezi zemědělcem a odběratelskou skupinou?
Myslíte si, že komunikační dovednosti jsou klíčem k úspěchu KPZ? Máte naprostou pravdu. Ve
skutečnosti je možná komunikace ještě důležitější, než si myslíte. V jižní Francii, kde se s konceptem
AMAP (KPZ) experimentuje už od roku 2001, vznikla na popud provensálské sítě AMAP v roce 2014
studie, která zkoumala faktory ovlivňující úspěch či neúspěch farem v AMAP. Průzkum se zaměřil na
socioekonomickou situaci 19 místních farem v AMAP a výsledkem byla dvě zajímavá schémata – jedno
ukazuje faktory vedoucí k úspěchu farmy, druhé faktory vedoucí k neúspěchu.
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Farma v AMAP: Faktory úspěchu

Farma v AMAP: Faktory neúspěchu

Kontext
vzniku: Kontext vzniku:
Podpora rodiny; profesionální poradenství; Nedostatek odborné pomoci (od techniků či
podpora místních organizací; školení.
jiných farmářů); vzdálenost od rodiny;
nedostatek znalostí a zkušeností; nerealistická
očekávání projektu; nejasný záměr v projektu.
Osobnost farmáře:
Houževnatost; morální integrita; komunikační
schopnosti; zvídavost; technická zručnost;
pracovitost.

Osobnost farmáře:
Horší životní podmínky; nízký příjem;
nečitelnost; neochota k diskuzi; neschopnost
naslouchat; nezájem o rady.

Podnikání:
Podnikání:
Organizace; financování; marketing/prodej; Chybějící
smlouvy;
netransparentnost;
komunikace; fungování v rámci sítě.
nespokojenost odběratelů (nízká kvalita);
nedostatečná komunikace mezi farmářem a
odběrateli.

Je až neuvěřitelné, kolik z těchto faktorů je ve skutečnosti sociálních – fungování v rámci sítě, vzájemná
podpora, komunikace s odběratelskou skupinou. Všichni úspěšní farmáři jsou intenzivně zapojeni v
institucích, zemědělských organizacích a sítích. Samozřejmě tu ale hrají i další faktory, které farmář
může jen těžko ovlivnit jako např. zemědělskou politiku, přírodní podmínky atd.
Zcela zásadním úkolem samozřejmě je překonat pro současnou dobu typické odpojení spotřebitelů od
zemědělské produkce. K znovunavázání tohoto spojení je nutné přesvědčit spotřebitele, aby farmu
pravidelně navštěvovali.

Jak se vypořádat s velkou fluktuací členů?
Některé z iniciativ KPZ oslovených v našem výzkumu vnímají získávání a následné udržení členů jako
problém. Na otázku č. 39 („Máte problém sehnat dostatek členů?“) uvedlo 21 % respondentů, že „je
to vždy problém“, 13 % uvedlo „často“ a 22 % „někdy“. Jinými slovy, více než polovina zúčastněných
KPZ má se získáváním členů nějaké potíže. To částečně potvrzuje i otázka č. 42 týkající se fluktuace, tj.
počtu členů, kteří se mezi sezónami obmění. Samotné číslo nám v tomto případě mnoho neřekne,
záleží na více faktorech – z našich rozhovorů například vyplývá, že KPZ v okolí větších měst mohou mít
vyšší fluktuaci (až 30 %), aniž by to pro ně představovalo nějaký problém, protože ve městě je dostatek
uvědomělých spotřebitelů, z nichž lze získat nové členy. Nicméně 39 z celkových 104 odpovědí uvádí
fluktuaci 25 % a vyšší, což už v některých případech může znamenat, že je třeba vyvinout značné úsilí
k zajištění dostatečného počtu členů. Vyloženě ohrožených KPZ v tomto ohledu není mnoho – pouze
12 respondentů uvádí fluktuaci 40 % či víc.
K tématu členské základny se vztahuje i otázka č. 40 o „náborových strategiích“, které iniciativy KPZ
používají. Zdaleka nejčastější, téměř jednomyslnou, odpovědí byla „šeptanda“, přímé osobní
doporučení známých – členů, podporovatelů, uvědomělých spotřebitelů. Naprostá převaha tohoto
„ústního“ způsobu nabírání nových členů jen potvrzuje důležitost osobního kontaktu. Z toho mimo jiné
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vyplývá, že i v případě, kdy první kontakt se zájemci o členství proběhne e-mailem, by mělo následovat
osobní setkání, nejlépe na odběrném místě, aby potenciální noví členové na vlastní oči viděli
dobrovolný, solidární rozměr modelu KPZ.
Přibližně polovina respondentů dále uvedla, že k získávání členů využívá online aktivity, zejména
sociální sítě. Podobně populární jsou i veřejná setkání a informační stánky na trzích. Dále 40 %
respondentů vybralo možnost „sítě“, myšleno místní sítě či organizace KPZ.
V této otázce jsme se ptali na strategie získávání nových členů, ve skutečnosti však iniciativy KPZ
potřebují i strategie k udržení stávajících členů, či udržení komunitního ducha.
Typickou činností, která se přirozeně nabaluje na aktivity kolem KPZ, je vaření. Například iniciativa
Spörgelhof, která funguje poblíž Berlína, využívá část zeleniny vypěstované v jejich KPZ k tomu, že
provozuje jednou týdně komunitní kuchyni (VoKü) v berlínském komunitním centru. Díky tomu mohou
jednak zužitkovat své přebytky a jednak vytvářejí prostor pro pravidelná setkání, kde se propojuje KPZ
s městem a s moderními spotřebiteli. Je to zároveň dobrá reklama pro KPZ a příležitost k nalákání
nových členů.
Další příklad představuje Jocelyn z francouzské AMAP des Prés Neufs: „Chtěli jsme dělat společně něco
zábavného a zároveň užitečného, tak jsme se rozhodli nakoupit společně nějaké kuchyňské vybavení a
začali jsme pořádat lekce vaření, kde se učíme zavařovat zeleninu a vyrábět různé chuťovky z toho, co
máme v podílu.“

Zdroje a logistika
Odpovědi na otázky č. 50 a 51 týkající se „nejpalčivějších problémů spojených s finanční udržitelností“
jednoznačně za nejpalčivější problém oslovených farem označují „nedostatek investičního kapitálu“.
Kde může zemědělec působící v rámci KPZ získat potřebné finance na investice, aniž by přitom ohrozil
dlouhodobou životaschopnost farmy?

Jak financovat farmu v KPZ?
Menší farmy často nedosáhnou na bankovní půjčky, protože jsou podle měřítek bank příliš malé nebo
příliš atypické na to, aby se mohly udržet. Pro mnohé začínající farmáře to znamená dvojí
znevýhodnění, protože ani profesionální poradenské organizace obvykle nepovažují začínající farmy za
svou prioritu. Následující schéma (z knihy Une autre finance pour une autre agriculture – Jiné
financování pro jiné zemědělství, str. 114) shrnuje většinu finančních záležitostí, na které je třeba při
zakládání nové farmy myslet.
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Před založením farmy

Po založení farmy

Vlastní úspory či záruky jsou potřeba na:
Vlastní úspory či záruky jsou potřeba na:
● získání bankovních půjček
● získání bankovních půjček
● investice do dlouhodobého majetku
● investice nutné pro chod farmy (údržba,
(budovy, stroje, nářadí atd.)
náhrada vybavení, nákup pozemků atd.)
● provozní náklady
● investice do rozvoje (zpracování,
Cash flow je potřeba na:
marketing atd.)
● kompenzaci
čekací
doby
před Cash flow je potřeba na:
přidělením dotace (od 3 do 6 měsíců)
● mimořádné události (krádeže, živelní
pohromy atd.)
● udržení
dostatečného
pracovního
kapitálu

Francouzská síť RENETA provozuje model „inkubátorových farem“ pro lidi, kteří chtějí začít zemědělsky
hospodařit. Začínající farmy propojuje s již existujícími farmami, čímž jim usnadňuje přístup k půdě a k
infrastruktuře, a zároveň poskytuje mentoring od zkušeného zemědělce. Snadnější přístup k místnímu
trhu (nebo ke komunitě uvědomělých spotřebitelů, jako je tomu u KPZ) navíc nováčkům umožní
otestovat svůj obchodní plán a celkově získat jasnější představu, co zemědělské podnikání obnáší.
Tento model představuje bezpečné prostředí, kde je možné si naplánovat a začít své podnikání.
Začínající farmáři se tak mohou postupně přizpůsobit regionálním, ekologickým a sociálním
podmínkám, přičemž mohou využívat místní zdroje, vybavení a infrastrukturu. Tento model může
sloužit buď k usnadnění předávání existující farmy, anebo k získání potřebného tréninku před
založením vlastní farmy, přičemž je výhodou, že už během tohoto tréninku člověk pěstuje a prodává
své vlastní produkty. Inkubátorové farmy mohou sehrát důležitou roli při zakládání nových iniciativ
KPZ, jelikož propojují existující (a třeba nevyužité) zdroje s novými lidmi, kteří sice nemají vlastní půdu
a dostatek kapitálu, ale přinášejí svou energii a nové nápady.
Další možností, kterou KPZ jakožto součást solidární ekonomiky často využívá, je crowdfunding.
Francouzská síť KPZ například podporuje vznik nezávislých společností napojených na KPZ, takzvaných
„cagnottes solidaires“ - solidárních fondů, které poskytují bezúročné půjčky zemědělcům. Proces
probíhá ve třech krocích: nejprve je třeba založit novou právnickou osobu, odlišnou od KPZ, která bude
fond spravovat. V druhém kroku členové do fondu vloží své příspěvky. V třetím kroku jsou finance
uložené ve fondu dány k dispozici zemědělci s úrokem 0 %.
K založení úspěšné KPZ jsou nutné počáteční investice. Pokud na začátku vlastní kapitál chybí, což je u
začínajících iniciativ KPZ dost častý případ, v zahraničí některé banky nabízejí možnost úvěru se
závazkem pro členy komunity (community pledge). Chce-li tedy iniciativa investovat 10 000 eur,
potřebuje závazek v hodnotě 10 000 eur (např. 20 členů, z nichž se každý zaváře ke 500 eur). Iniciativa
projedná se svými členy potřebnost dané investice a zajistí uzavření smluv o závazku mezi bankou a
jednotlivými členy. Pokud iniciativa v budoucnu úvěr nesplatí, musí členové zaplatit svůj díl úvěru, ke
kterému se zavázali. Tento typ úvěru je obvykle dražší než běžný úvěr, ale dá se celkem snadno zařídit.
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Zajímavý příklad dává KPZ Luzernerhof, farma poblíž Freiburgu v Německu, hospodařící na 32
hektarech s rozmanitou produkcí – zelenina, obilí, krávy, prasata, včely, jablka a sýry. Před časem
spustili ohromně úspěšnou crowdfundingovou kampaň na nákup pozemků a budov pro své
hospodářství ve spolupráci s družstvem Kulturland na „uvolnění“ pozemků a s organizací Mietshäuser
Syndikat na podobném procesu s nemovitostí (budovou statku). Kvůli naprosto odlišné povaze nákupu
nemovitostí a orné půdy jsou zapojeny dvě odlišné, ale podobně smýšlející organizace. Heslem
kampaně bylo „znovunalézt zemědělství“ - vznikly 2 filmy6, konalo se několik akcí ve Freiburgu i v okolí
na podporu projektu, bylo publikováno i několik článků v místních novinách. Nakonec se zapojilo více
než 140 lidí, kteří dohromady vložili téměř milion eur na nákup pozemků a budov, čímž se stali součástí
vlastnické struktury Luzernerhofu. Toto vlastnictví však obsahuje podmínku, že s pozemky ani
nemovitostmi se nesmí spekulovat. Jinými slovy, byly staženy z trhu. Kampaň rovněž přinesla
Luzernerhofu popularitu, v současné době je všech 200 podílů rozebráno.

Jak spolupracovat s jinými zemědělci?
Zásadní podmínkou, bez níž finanční udržitelnosti KPZ nelze dosáhnout, je solidarita mezi zemědělci.
Pokud zemědělci snažící se o KPZ vnímají jeden druhého jako konkurenci, nemohou ani pomyslet na
to, že by si mohli půjčovat nářadí, či ho dokonce vlastnit napůl, sdílet náklady nebo společně řešit
logistiku.
Když se ale podíváme na konkrétní situace na nejnižší úrovni, ve skutečnosti vidíme spoustu malých
příběhů vzájemné pomoci, podpory začínajících farem nebo farem v nesnázích. Příběh dvou
švýcarských KPZ Lumière des Champs a Ferme du Joran možná bude znít mnoha zemědělcům
povědomě:
KPZ Lumière des Champs vznikla před 10 lety. Je to nezisková organizace, v níž členové platí roční
poplatek 75 franků (66 eur) plus platby za 48 týdenních podílů. Tyto platby jsou 48 x 21.- franků (18
eur) za malý podíl a 48 x 30.50 franků (26 eur) za větší podíl. Berou produkty od 13 ekologických
zemědělců, z nichž největším dodavatelem je zelinář. Mají dva zaměstnance na částečný úvazek –
koordinátora a člověka, který má na starosti rozvoz podílů na odběrná místa. Roční členské příspěvky
se od počátku ukládaly do solidárního fondu, z něhož chtěli zemědělci i členské jádro časem
sponzorovat nějaký další projekt.
Ferme du Joran je nová kolektivní farma, kde hospodaří devět zemědělců na 8,9 hektarech půdy.
Pěstují zeleninu pro jednu KPZ, sójové boby na výrobu tofu pro další KPZ, kukuřici na polentu a některé
staré druhy obilovin. Tuto farmu těžce zasáhla vichřice a poničila většinu z jejích šesti skleníků.
Následně se řídící výbor Lumière des Champs rozhodl pomoci Ferme du Joran a věnoval jí dar ve výši
1000 franků.
Iniciativa Tamar Grow Local se snaží podporovat místní produkci v údolí řeky Tamar v severozápadní
Anglii. Tato oblast má díky svému mírnému podnebí, které vždy umožňovalo brzkou a bohatou sklizeň,
dlouhou tradici zeleninových zahrad sahající až do 16. století. S postupující industrializací a globalizací
však začala tato lokální produkce potravin rychle upadat. V roce 2007 vznikla iniciativa Tamar Grow
Local, která se snaží tento trend zvrátit a zajistit ekologické malozemědělské produkci opět

6

https://youtu.be/_14vjzf83lc
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ekonomickou soběstačnost. S tímto jasným cílem tato organizace spustila řadu vzájemně propojených
projektů, které zajišťují marketing a distribuci, rozvoj družstev, sdílenou infrastrukturu a přístup k půdě
pro zemědělce v celém údolí.

Jak zorganizovat různé prodejní cesty na jedné farmě?
Sdílení rizik je často zmiňováno jako základní prvek konceptu KPZ. V ideálním případě, pokud má být
tento prvek respektován, by farmy měly 100 % své produkce prodávat v KPZ. Různé výzkumy však
naznačují, že realita je trochu jiná a mnohé farmy, které se věnují KPZ (v některých zemích dokonce
většina takových farem), se musí přizpůsobit a kombinovat různé prodejní cesty. Pro některé je to
existenční nutnost. Pro jiné je to cesta k diverzifikaci, aby nemusely být závislé na jediném
dodavatelském řetězci. V každém případě, ať už je zvolený model jakýkoli, musí být pečlivě spravován,
a hlavně pečlivě vysvětlen všem zúčastněným stranám.
Z otázky č. 59 v našem dotazníku („Jaký podíl příjmů vaší farmy pochází z následujících prodejních
cest?“) vyplynula dvě zajímavá zjištění. Zaprvé, jen asi třetina (25 ze 73) respondentů uvedla, že 100 %
jejich příjmů jde z KPZ, což znamená, že většina farem zapojených v KPZ prodává své produkty i jinými
cestami. Zadruhé, 65 ze 73 respondentů uvedlo, že KPZ tvoří polovinu nebo víc z jejich celkového
příjmu. Jinými slovy, pouze minimum farem má KPZ jen jako vedlejší činnost, která činí méně než
polovinu jejich produkce. Zůstává však otázka: pokud nemám KPZ jako jediný prodejní model, jak
nejlépe skloubit různé zdroje příjmů?

Jak zkombinovat KPZ s dalšími aktivitami a příjmy?
Jen málo maďarských zemědělců v KPZ je na tom po finanční stránce dobře. Většina jich je bohužel v
červených číslech. Chybí peníze na investice. Pokud zemědělci říkají, že se jim docela daří, často to
znamená, že sami sobě (nebo ostatním) platí málo. Ačkoliv odběratelé by možná byli ochotní platit
více, mnozí zemědělci si neúčtují adekvátní ceny, nebo odběratelům dávají víc zeleniny, než by museli,
ze strachu, aby o odběratele nepřišli. V Maďarsku je spousta malých farem a někteří zemědělci by rádi
fungovali v modelu KPZ bez diverzifikace (tj. žádný prodej jinde). Problém ale je, že se zemědělci často
stydí o své situaci otevřeně mluvit a říci si o vyšší cenu.
Pro české zemědělce, jak vyplynulo z hloubkových rozhovorů, je téměř nemožné vyjít pouze s příjmem
z KPZ. Je ale nutné o to usilovat? Naopak, schopnost vytvořit si vhodný mix příjmů z různých zdrojů
může být dobrou strategií. Například Vojta Veselý z Ekofarmy Biostatek kombinuje tři základní zdroje
příjmů: KPZ, další zemědělské aktivity a vzdělávací aktivity. KPZ představuje nejlepší odbyt pro sýry, ale
jeho farma produkuje také med, maso, zeleninové omáčky a další výrobky, které se dobře prodávají na
akcích, na nichž zajišťují catering. Na farmě se rovněž věnují sociálnímu zemědělství. Několikrát do roka
přijíždějí na farmu evropští dobrovolníci a různé exkurze. Kombinace těchto příjmů dává farmě větší
stabilitu a finanční jistotu, a zároveň místní komunitě přináší větší rozmanitost.
Lucile z Normandie také vzpomíná, že pro ni bylo jako „závan čerstvého větru“, když si uvědomila, že
se může připojit ke specifickému „Airbnb“ určenému pro pobyty na farmě. Jako výrobce kravských a
kozích sýrů měla v posledním roce dost potíží, včetně nemoci, která zdecimovala část jejího stáda.
Některé z jejích odběratelských skupin KPZ jí sice finančně podpořily, ale nebylo to zdaleka tolik, jako
vynášel nový online ubytovací systém. Kromě finančního přínosu navíc Lucile věří, že je to také dobrý
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způsob, jak předávat dál svou vášeň a své dovednosti – pobyt na farmě zahrnuje několik workshopů,
při nichž se návštěvníci učí základy výroby sýrů. Díky tomu má farma dostatek příjmů pro svou další
činnost.
Podobnou zkušenost v rozhovoru popisuje i Gerald Miles, zemědělec z Walesu. To, že svou farmu ležící
v malebné krajině otevřeli turistům, jim výrazně pomohlo udržet zemědělskou činnost na farmě v
chodu.
V německém modelu Solawi by farmy ideálně měly dodávat 100 % produkce svým členům, ale
skutečnost není vždy takto ideální. Některé farmy souběžně využívají i další prodejní cesty (např. přímý
prodej ze dvora, trhy, velkoobchod). Proč? Protože samotný příjem ze Solawi nestačí na zaplacení
zaměstanců. Dalším důvodem může být, že farma tyto jiné prodejní cesty používala už předtím, než se
zapojila do Solawi, a tak zůstává věrná odbytu, který se v minulosti osvědčil – je to bráno také jako znak
stability a důvěryhodnosti farmy.
Jeden z principů Solawi zní: „Sdílení rizik i výnosů (mezi zemědělcem a odběrateli)“. Ale jak má sdílení
fungovat, když farma vedle Solawi provozuje ještě například zelinářství? Co když část úrody znehodnotí
škůdci? Jakou část rizika ponesou členové družstva, jakou zemědělec a jakou zákazníci zelinářství? Další
otázkou je rozdělení výdajů farmy (platy, nákupy, investice). Co z toho má zaplatit Solawi a co zisky z
prodeje? Pokud nejsou jednoznačné odpovědi, členové družstva mohou pojmout podezření
(„dostáváme k jídlu zbytky, co se neprodaly na trhu“). Jak může farma tyto problémy řešit? Zde je
několik příkladů ze života:
Příklad 1: Velká farma s velkoobchodní produkcí založí malou Solawi
Farma pěstuje různé druhy zeleniny ve velkém (více než 30 ha). Solawi má 30 členů. Složení a množství
zeleniny v podílu se počítá podle průměru v jiných Solawi. Členský poplatek se v prvních letech rovněž
vypočítává po vzoru jiných farem. Pokud se Solawi časem rozroste, stanoví se nový členský poplatek.

Příklad 2: Velká farma provozuje Solawi a vedle toho prodává i na trhu nebo v obchodě
Farma má celoroční plán nákladů a výnosů, obrat/příjem ze Solawi a z obchodu se eviduje zvlášť a
rovněž náklady se započítávají tam, kam patří. Výše členského příspěvku v Solawi se odvíjí od výše cen
v obchodě v minulém roce. Tři čtvrtiny členů Solawi nakupují jídlo v obchodě, kam jejich farma dodává,
a mají tam špičkový servis. Ostatní zákazníci dostávají stejnou kvalitu jako členové Solawi. Pokud je
nějakého zboží nedostatek, mají členové Solawi přednost, protože, jak říká zemědělec, „díky
zákazníkům dokážeme dělat spoustu věcí, díky Solawi dokážeme všechno.“
Příklad 3: Farma, která provozuje prodej ze dvora a „bedýnky“, navíc založí ještě Solawi
Před založením Solawi si farma propočítala, jaké by byly celkové náklady v případě, že by 100 % její
produkce bylo v Solawi, a z toho stanovila výši členského příspěvku. S touto cenou založili menší
družstvo o 50 členech (100 % by znamenalo 740 členů). Jejich cílem je postupně přejít plně do modelu
Solawi, ale než dosáhnou plné kapacity, chtějí využívat vedle Solawi i další prodejní cesty.
Tyto příklady odrážejí hlubší trend v současné společnosti: kombinování různých aktivit je pro mnohé
podnikatele nutnost, aby překonali ekonomické problémy.
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Závěr
Výzkum ukázal naléhavou potřebu speciálního vzdělávacího modulu, který by i zkušeným zemědělcům
a koordinátorům KPZ odpověděl na otázky, se kterými si stále neví rady. V dotazníku jsme se mimo jiné
ptali i na to, jaký způsob školení o finančních otázkách by respondentům nejlépe vyhovoval. Jedna z
otázek byla přímo zaměřena na to, jak respondenti získali své dosavadní znalosti týkající se finančního
řízení - zde se ukázal velký podíl samostudia. Z možností, jak se dále vzdělávat, by respondenti nejvíce
uvítali vzájemnou výměnu zkušeností, praktická školení a návštěvy zkušených odborníků. Naopak elearningové metody a online kurzy tolik žádané nejsou. Zřejmě nejvhodnější cestou, jak iniciativám KPZ
dodat chybějící znalosti v tomto oboru, by byl mentoringový program se zkušenými poradci.
Rovněž se v našem výzkumu ukázalo, že je značný prostor pro zlepšení v oblasti plánování rozpočtu,
vedení účetnictví a znalosti daňových předpisů, sestavování obchodního plánu, marketingu nebo
odhadování nákladů. Odpovědi na otázku „Jaká další témata týkající se finančního plánování v KPZ by
vás zajímala?“ naznačují, že by se hodil také kurz specificky zaměřený na právní rámec KPZ, včetně
výpočtu daní. Obsah takového kurzu, zaměřeného na právní otázky kolem finanční udržitelnosti, by
samozřejmě musel vznikat v každé zemi zvlášť.
Závěrem můžeme také zmínit některá doporučení z terénního výzkumu. Školení by mělo zahrnout i
cvičení na to, jak identifikovat hlavní výdaje, jak porozumět fungování cash flow v produkci a jak
navrhnout předplatní schéma, aby měl zemědělec průběžně dostatečný cash flow. Je důležité se
zaměřit rovněž na strukturu farmy (které části/provozy jsou zapojeny v KPZ, jak fungují?), protože to
je často nejasné, a navíc se často zapomíná na investiční stránku. Část školení by se měla zaměřit i na
to, aby se zemědělci naučili o své činnosti otevřeněji mluvit a aby se více zapojovali do výměn a sítí.
Součástí by měly být i ukázky užitečných nástrojů a příkladů z praxe (dobrých i špatných). Je ovšem
třeba mít na paměti, že zemědělci mají málo času, nebo ho nemají vůbec. Mají spoustu práce na statku
a k tomu navíc spoustu byrokracie.
Nakonec je třeba říci i to, že dosažení finanční udržitelnosti je dlouhodobý proces. Nedávné průzkumy
mezi začínajícími farmáři (v KPZ i mimo) ukázaly, že obvykle trvá 5 let, než se farma dokáže uživit z
vlastní produkce.
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MODUL 1 - Řízení a management solidárních
potravinových systémů
Tento vzdělávací seminář byl vytvořen jako úvod do tématu vzdělávání v oblasti finanční udržitelnosti
solidárních potravinových systémů (SPS) a iniciativ komunitou podporovaného zemědělství (KPZ).
Představuje projekt „Solid Base - vzdělávací program v oblasti finanční udržitelnosti solidárních
potravinových systémů“ jako takový i výsledky evropského výzkumu, který byl jednou z hlavních
součástí projektu. Ukazuje účastníkům základní principy SPS a zdůrazňuje význam síťového sdílení
informací (networkingu) na národní i evropské úrovni. Nejdůležitější části rozšiřují znalosti účastníků v
různých oblastech, jako je právní a organizační struktura, rozhodování, správa a rozdělování
kompetencí v rámci komunity. Skládá z inovativních a interaktivních vzdělávacích technik, které
účastníky (inter)aktivním a zábavným způsobem zapojují do vzdělávacího procesu.
Cílová skupina
Vzdělávací seminář byl navržen pro dospělé účastníky, kteří již mají se SPS zkušenosti, např. pro
zemědělce, koordinátory a další aktivní členy. Modul 1 seznamuje účastníky s propojením všech čtyř
modulů a zároveň objasňuje, že každý z nich představuje samostatnou složku vzdělávacího programu,
kterou stojí za to absolvovat.
Kompetence získané prostřednictvím tohoto semináře:
●
●
●
●
●
●
●
●

Znalost principů SPS a KPZ a schopnost rozlišovat mezi těmito distribučními systémy
Povědomí o zastřešujících organizacích a sítích pro rozvoj KPZ a SPS
Povědomí o přínosech síťování na národní a mezinárodní úrovni
Znalost stávající situace SPS/KPZ na národní a mezinárodní úrovni
Povědomí o důležitosti právní struktury
Znalost praktických kroků pro rozdělování kompetencí v rámci komunity
Znalost příkladů nástrojů pro management úkolů a času
Znalost příkladů osvědčených postupů doma i v zahraničí

Cíl
Tento vzdělávací seminář se zaměřuje na základní znalosti v oblasti organizace a řízení KPZ a primárně
je určen těm, kdo se již do KPZ zapojili a chtějí si osvěžit nebo prohloubit znalosti řízení KPZ. Informace
jsou poskytovány všem - zemědělcům, spotřebitelům i koordinátorům KPZ. Účastníci budou dále
rozvíjet své stávající zkušenosti s pomocí případových studií a různých druhů dokumentů, jako jsou
např. prohlášení, smlouvy, harmonogramy činností plánovaných během roku a rozdělování
kompetencí v koordinačním týmu. Představíme různé modely iniciativ KPZ na národní a evropské
úrovni. Zaměříme se také na každodenní fungování iniciativy a ukážeme si, jak vybrat ekologický
standard, jak definovat pravidla pro každodenní provoz, jak vyřešit nesoulad s předpisy a jak vést
dokumentaci a spravovat databázi.
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Hlavní témata
●
●
●
●
●
●
●

Úvod do programu Solid Base
Výsledky výzkumu programu Solid Base
Principy SPS/KPZ
Sítě KPZ
Právní struktura
Rozhodování a správa
Management času a úkolů

Principy facilitace a vzdělávání
Seminář obsahuje prezentace v PowerPointu, příklady osvědčených postupů, šablony pro vizualizaci,
stažení, tisk a příručku. V prvním modulu by měla být jedna část věnována prezentaci a druhá vlastní
analýze a činnostem ve skupině. Důležitou součástí vzdělávacího programu je výměna zkušeností mezi
účastníky.

Část 1: Seznámení účastníků
Prolomení ledů a představení účastníků
●

●
●
●

●
●
●

Cíl a dovednosti: Účastníci budou ve skupině uvolněnější, pokud budou znát jména a názory
ostatních a vědět, z jakého prostředí přicházejí, a lektor bude také moci snadno sledovat hlavní
zaměření a zájmy účastníků.
Obsah: Prezentace pro účastníky, jejímž cílem je poznat jejich zkušenosti, motivace, přání,
zájmy a očekávání
Metoda: Vzájemné představení
Popis metody: Účastníci vytvoří dvojice, nejlépe s osobou, která sedí vedle nich. Každý má
jednu minutu, aby svému partnerovi sdělil své jméno, zkušenosti a očekávání. Lektor může
začátek usnadnit několika úvodními otázkami, které by mohly účastníky motivovat k tomu, aby
začali vyprávět, např.: „Odkud jsi?“, „Jaké máš s KPZ zkušenosti?“ nebo „Co od vzdělávacího
programu
očekáváš?“
Po představení ve dvojicích si páry mohou vybrat, zda se skupině představí každý sám nebo
jeden účastník druhého.
Nástroje: papír, tužka - účastníci si mohou dělat poznámky
Trvání: 30 minut = 25 účastníků (záleží na počtu účastníků)
Zdroje: Facilitační techniky na http://www.seedsforchange.org.uk/tools

Alternativní možnost: Pokud máte účastníky z různých částí země, můžete přidat velmi krátkou
seznamovací hru. Jako lektor vysvětlete, že místnost je pomyslná mapa vaší země, a zůstaňte stát tam,
kde v tu chvíli jste. Požádejte účastníky, aby se postavili na místa, odkud přišli - vy budete výchozí bod.
Když všichni najdou své místo, požádejte je, aby ostatním řekli, odkud přicházejí. Tato hra jim pomůže
poznat, kdo další je ze stejného regionu, což je ideální východisko pro budoucí spolupráci.
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Část 2: Úvod do tématu SFS
O programu Solid Base
●

●
●
●
●

Cíl a dovednosti: Účastníci jsou obeznámeni s obsahem vzdělávacího programu a vědí, že jde
o první ze čtyř modulů. Dozví se také o dostupných vzdělávacích materiálech a nástrojích, které
jim pomohou řídit KPZ.
Popis metody: Lektor představí obsah programu a časový harmonogram prvního modulu a
stručně uvede i další moduly.
Nástroje: projektor, PPT prezentace
Trvání: 10 minut
Zdroje: Vzdělávací plán modulu 1 projektu Solid Base, PPT prezentace

Co je SPS a KPZ
●
●

Cíl a dovednosti: Účastníci jsou seznámeni s principy SPS a KPZ a jsou schopni tyto pojmy
rozlišit.
Obsah: Co je KPZ, jak je definováno na evropské a národní úrovni.
Definice podle URGENCI (evropská výzkumná skupina KPZ 2015): „KPZ je přímé partnerství
mezi skupinou spotřebitelů a jedním či několika producenty, kde se na základě dlouhodobých,
závazných dohod všichni podílejí na výnosech, odpovědnosti i rizicích vyplývajících ze
zemědělské činnosti. KPZ většinou fungují lokálně a v malém měřítku, přičemž usilují o zajištění
kvalitních potravin vyprodukovaných na principech agroekologie.“ KPZ je alternativou k
tradičním metodám marketingu potravin: na rozdíl od maloobchodu se zaměřuje na zapojení
spotřebitelů a udržení malých hospodářství. V praxi KPZ zahrnuje příslib spolupráce mezi
jedním či několika zemědělci a skupinou spotřebitelů, často upevněný dvoustrannými
smlouvami. Kromě toho je komunitou podporované zemědělství vymezeno spíše základními
principy než svým provozním nastavením.
Základní principy KPZ (Příručka Zapoj se do KPZ! 2016): Hnutí KPZ definovalo základní principy,
které představují společný základ této koncepce na celém světě. KPZ je založeno
na partnerství, obvykle stvrzeném smlouvou či dohodou mezi zemědělcem a každým ze
spotřebitelů. Jedná se o vzájemný závazek k dlouhodobé výměně zdrojů (obvykle potravin za
finanční hotovost). Dohody se uzavírají zpravidla na několik měsíců, na jednu sezonu či na celý
rok. KPZ je založeno na principu lokálnosti – místní zemědělci by měli být dobře začleněni do
regionu, kde působí, a z jejich práce by měly mít prospěch místní komunity, které zemědělce
podporují. Iniciativy KPZ jsou založeny na vzájemné podpoře mezi zemědělci a spotřebiteli.
Fungování jednotlivých skupin má lidský rozměr – férová a dostatečná platba předem umožní
zemědělcům a jejich rodinám starat se o provoz farem a žít v důstojných podmínkách. Cena na
druhou stranu zároveň respektuje potřeby a možnosti spotřebitelů. Klíčovým principem
tohoto modelu je sdílení rizik i výnosů zdravé produkce. Vztah mezi zemědělcem a
spotřebitelem je založen na osobním kontaktu a důvěře bez existence dalších
zprostředkovatelů a hierarchických struktur.
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Definice solidárních potravinových systémů (SPS) (Projekt SOLID BASE 2017): „SPS jsou krátké
potravinové dodavatelské řetězce založené na solidární ekonomice (SE). Solidární ekonomické
jednotky využívají modelu demokratického rozhodování a systému participativního řízení, jehož
cílem je zajišťovat kolektivní odpovědnost za výsledky. SPS často produkují potraviny
v biokvalitě nebo alespoň způsobem, který je šetrný ke klimatu. Poskytují výživné potraviny,
jejichž produkce má menší negativní dopad na životní prostředí a zároveň je sociálně
přínosnější.“ Pojem „solidární potravinové systémy“ jsme zvolili jako zastřešující označení pro
nejrůznější typy takto zaměřených iniciativ, které sdílejí podobný přístup založený na
udržitelnosti, férovosti a solidaritě. Kromě iniciativ komunitou podporovaného zemědělství jsou
to nákupní skupiny, potravinová družstva a další iniciativy.
●
●
●

Popis metody: Lektor představí definici SPS a vysvětlí, jaký je rozdíl mezi SPS a KPZ. Uvede
příklady různých SPS z různých zemí.
Trvání: 10 minut
Zdroje:
o Be part of CSA!
http://kpzinfo.cz/wp-content/uploads/2018/12/bpcsabooklet_2016_eng.pdf
o video Be part of CSA! http://urgenci.net/be-part-of-csa/a-csa-short-movie/
o Evropská deklarace KPZ.
https://kpzinfo.cz/co-je-kpz/evropska-deklarace-kpz/
o URGENCI CSA Hub website: http://hub.urgenci.net/
o Videa o KPZ: https://www.youtube.com/channel/UClrU9ecpy9Jd6nN-JK1VYfg
o Solid Base - Příručka pro vzdělávací program finanční udržitelnosti solidárních
potravinových systémů str. 6 - 8,
https://kpzinfo.cz/wp-content/uploads/2020/03/solidbase__cz_web.pdf

Sítě KPZ
●

●

●
●
●

Cíl a dovednosti: Účastníci se seznámí s osobními a společenskými přínosy, které ze síťového
sdílení informací plynou. Znají URGENCI jako mezinárodní síť SPS a mají další příklady
národních sítí.
Obsah: Členství v síti KPZ pomáhá financovat různé aspekty nových a stávajících iniciativ KPZ,
včetně zvyšování povědomí široké veřejnosti a politických činitelů o přínosech komunitou
podporovaného zemědělství, poskytování poradenství a asistence novým a stávajícím KPZ,
vytváření místních potravinových dodavatelských řetězců, propojování veřejnosti s místními
zdroji potravin a podporování šetrně hospodařících zemědělců a poskytování adresářů a map
pro snadné vyhledávání nejbližšího zemědělce nebo KPZ. Členové a jednotliví podporovatelé
využívají řadu slev a nabídek i jiných na míru upravených výhod, jako jsou workshopy, setkání
a akce zdarma nebo za sníženou cenu.
Popis metody: Lektor uvede příklady sítí KPZ na evropské (URGENCI) i národní úrovni. Vysvětlí
osobní a společenské přínosy členství v síti.
Trvání: 10 minut
Zdroje:
o Solid Base - Příručka pro vzdělávací program finanční udržitelnosti solidárních
potravinových systémů str. 8 - 9, str. 73, str. 75 - 79,
https://kpzinfo.cz/wp-content/uploads/2020/03/solidbase__cz_web.pdf
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Výsledky výzkumu projektu Solid Base
●
●

●
●
●

Cíl a dovednosti: Účastníci se seznámí s hlavními výsledky výzkumu v oblasti finanční
udržitelnosti KPZ a dalších solidárních potravinových systémů v Evropě.
Obsah: Podle sčítání, které provedla výzkumná skupina KPZ v roce 2015, fungovalo tehdy
v Evropě přibližně 2 783 KPZ s půl milionem (474 455) členů/spotřebitelů (pro tento odhad
bylo použito relativně úzké vymezení KPZ). Významnou součástí projektu Solid Base byl výzkum
finanční udržitelnosti KPZ a dalších solidárních potravinových systémů v Evropě. Prováděl se v
roce 2018 na základě: 1) přehledu literatury v Evropě a Severní Americe, 2) podrobného online
dotazníku v 9 jazycích v celé Evropě (116 respondentů), 3) přibližně 40 kvalitativních rozhovorů
se zemědělci/koordinátory, 4) spotřebitelského průzkumu (387 respondentů) a výměn
informací na farmách KPZ/agroekologických setkáních.
Popis metody: Lektor představí hlavní výsledky výzkumu provedeného v roce 2018 v rámci
projektu Solid Base.
Trvání: 15 minut
Zdroje:
o Jocelyn Parrot, Peter Volz at al.: Solid Base Research report, 2018.
http://urgenci.net/solidbase-research-report-on-the-financial-sustainability-of-csa/
o Evropský výzkum komunitou podporovaného zemědělství 2015
https://kpzinfo.cz/wp-content/uploads/2018/12/evropsky-vyzkum-kpz-2015.pdf

Část 3: Hledání správné právní formy
Vlastní analýza účastníků - jaká je situace v mé iniciativě?
●
●

●

Cíl a dovednosti: Účastníci si uvědomí, jaká je stávající situace v jejich vlastních iniciativách a
jak se od počátku změnila. Jaké jsou přínosy a omezení a co chtějí zlepšit?
Obsah: Účastníci budou analyzovat vlastní KPZ se zaměřením na zvolenou právní formu a
budou si klást otázky, jak jim tento způsob fungování může prospívat i jak je může omezovat.
Budou také odpovídat na dotazy ohledně formy peněžních toků, financování, částky ročních
příjmů zemědělců a jak se počet členů každý rok zvyšuje nebo snižuje.
Metoda:
Vlastní analýza účastníků
Tato činnost dává účastníkům prostor „dát všechny informace na papír“ a promyslet si rozvoj
svých iniciativ v průběhu času. Každý účastník pracuje samostatně se svou šablonou. Účastníci
mohou pracovat ve skupině, pokud například patří ke stejné KPZ.
Účastníci vyplní do šablony informace o své iniciativě. Budou odpovídat na otázky:
○ Jaká je vaše právní forma? (například neformální skupina, sdružení, družstvo…)
Změnila se od začátku?
○ Kolik členů vaše KPZ má?
○ S kolika zemědělci vaše KPZ spolupracuje?
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○
○
○
○

●
●
●

Jaký je předběžný finanční obrat vaší KPZ?
Jaký je cenový podíl?
Jaký je členský příspěvek pro spotřebitele a pro zemědělce?
Jaký je váš platební kalendář? Posílají členové peníze přímo zemědělci, nebo na
bankovní účet KPZ?
○ Kdo je odpovědný za daňové otázky? (zemědělec, člen, iniciativa)
○ Jaké jsou povinnosti a důsledky (včetně příležitostí) spojené s právní formou a
celkovou situací KPZ?
Nástroje: šablona A4, tužky
Trvání: 10 minut
Zdroje: Šablona M1.1.

Právní struktura - úvod do tématu
●
●

Cíl a dovednosti: Účastníci jsou si vědomi skutečnosti, že právní forma je důležitým aspektem,
který ovlivňuje celkové fungování KPZ.
Obsah: Právní struktura je velmi důležitým aspektem, který bývá opomíjen, přestože zcela
zásadně ovlivňuje finanční systémy, rozhodování a také možnosti sdílení odpovědnosti v rámci
SPS iniciativy. Různé typy formálního i neformálního uspořádání a právních forem s sebou
nesou různé povinnosti i důsledky (včetně příležitostí). Například je zcela klíčové dobře
rozumět režimu zdanění, kterému zvolený způsob fungování podléhá.
Některé menší projekty, které neplánují nikoho zaměstnávat ani pořizovat žádný majetek, jako
například prostá partnerství mezi spotřebiteli a producenty, mohou fungovat i neformálně.
Zcela postačí, když členové iniciativy uzavřou s producenty jednoduchou smlouvu či dohodu.
Jak ovšem iniciativa postupně narůstá co do velikosti i složitosti, je vhodné jasně definovat
práva a povinnosti vyplývající ze zákona.

●

●
●

Popis metody: Lektoři zdůrazní, že téma právní formy stojí za zvážení z důvodu různých
povinností a důsledků (včetně příležitostí), které s sebou nesou různé typy formálních a
neformálních uspořádání. Lektoři přednesou klíčové otázky, které by měly všechny KPZ/SFS
zvážit, než si zvolí svou právní formu (viz seznam otázek v příručce).
Trvání: 10 minut
Zdroje:
○ Solid Base - Příručka pro vzdělávací program finanční udržitelnosti solidárních
potravinových systémů str. 13. - 14
https://kpzinfo.cz/wp-content/uploads/2020/03/solidbase__cz_web.pdf
○ Cultivating Co-operatives, organisational structures for local food enterprises:
https://ldn.coop/wp-content/uploads/2015/01/Cultivating_Cooperatives-1.pdf
○ Simply Legal: All you need to know about legal forms and organizational
types
https://www.uk.coop/sites/default/files/uploads/attachments/simply-legalfinal-september-2017.pdf
○ The A-Z to setting up a CSA: How to set up and run a successful community supported
agriculture, Legal structures
https://communitysupportedagriculture.org.uk/resource/legal-structures/
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Příklady osvědčených postupů na národní a mezinárodní úrovni
●

●

●
●
●

Cíl a dovednosti: Účastníci vědí, jaké jsou typické právní modely KPZ v jejich zemi, jaké jsou
jejich povinnosti a důsledky (včetně příležitostí) v souvislosti se zdaněním a kdo je v KPZ
odpovědný za daňové otázky. Účastníci jsou inspirováni a motivováni existujícími úspěšnými
příklady různých modelů KPZ na národní úrovni i ze zahraničí.
Obsah: Je popsáno několik skutečných příkladů KPZ s různou právní formu s ohledem na
následující aspekty:
○ Jaká je právní forma?
○ Jaké jsou povinnosti a důsledky (včetně příležitostí) související s právní formou?
○ Jaký je plán peněžních toků?
○ Kdo je odpovědný za daňové otázky? (zemědělec, iniciativa, členové…)
Popis metody: Pozvaný zemědělec /koordinátor KPZ nebo lektor podrobně představí situaci
svého KPZ ve vztahu k právní formě.
Trvání: 20 minut
Zdroje: vlastní příklady

Výměna zkušeností - diskuse
●

●
●
●

●
●

Cíl a dovednosti: Účastníci si uvědomí, jaká je stávající situace v jejich vlastním KPZ. Účastníci
si jsou vědomi povinností a důsledků souvisejících s právní formou jejich KPZ. Účastníci si
vyjasní, zda jejich právní forma odpovídá jejich současné situaci a potřebám, popřípadě určí
prostor ke zlepšení.
Obsah: Účastníci na základě vlastní analýzy na počátku programu prodiskutují, co se dozvěděli.
Jakým omezením čelí s ohledem na rozvoj vlastní KPZ/SPS? Co chtějí změnit?
Metoda: Diskuse
Popis metody: Účastníci pod vedením lektora diskutují a vyměňují si zkušenosti. Každý
účastník by měl ostatním popsat, co se během této části programu dozvěděl. Diskuse dává
účastníkům příležitost porovnat vlastní situaci s ostatními.
Nástroje: formulář A4, tužky
Trvání: 20 minut

Část 4: Řízení a rozhodování
Úvod do tématu
●

●

Cíl a dovednosti: Účastníci si uvědomují, že v rámci SPS/KPZ existují různé role, které jsou pro
úspěch důležité. Kromě toho se dozvědí, že by iniciativy neměly záviset pouze na jedné nebo
dvou osobách.
Obsah: Jednoduché iniciativy zahrnují pouze zemědělce a spotřebitele, velmi často však
potřebují širší skupinu angažovaných aktérů. Způsob nastavení a správy iniciativy, včetně
rozhodování a rozdělení úkolů, pomáhá vyhnout se napětí mezi členy. Výhodné může být
například delegování určitých konkrétních rolí, aby zemědělci získali více času na práci na poli.
Někdo se může například postarat o dodávky nebo koordinaci skupiny.
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V rámci komunity je klíčové jasně rozdělit kompetence a rozhodovat participativním
způsobem. Dejte si pozor, aby nenastalo kompetenční vakuum. Při budování organizace je
nezbytné položit si následující otázky:
o
o
o

o

Potřebujeme přijmout nějaké rozhodnutí? Kdo se na rozhodovacím procesu podílí, kdy
a jak? Chtějí se aktéři, kterých se daná věc týká, rozhodování účastnit?
Jaké orgány tvoří naši organizaci (pracovní skupiny, fóra, valná hromada, správní rada
apod.)? Jak jsou přiděleny a definovány jejich role?
Jaké oblasti mají dané orgány na starosti? Čím se konkrétně zabývají? O čem mohou
rozhodovat samostatně a kdy potřebují souhlas ostatních orgánů? Potřebují peníze?
Pokud ano, z jakých zdrojů je budeme financovat?
Kdo a kdy uvádí přijatá rozhodnutí do praxe?

Organizace s nehierarchickou strukturou může fungovat pouze za předpokladu, že jsou výše
uvedené otázky náležitě zodpovězeny. Je důležité, aby každý člen věděl, jaké má organizace
orgány a co je v jejich kompetenci. Transparentnost uvnitř organizace má zásadní význam. Lidé
chtějí vědět, co přesně mají na starosti oni a co ostatní. Jejich spokojenost a produktivita pak
přirozeně rostou a řízení organizace je snazší.
●
●
●

Popis metody: Lektoři vysvětlí, kdo jsou v rámci KPZ hlavní aktéři (zemědělec, koordinátor,
spotřebitel) a jaké jsou jejich role.
Trvání: 15 minut
Zdroje:
o Solid Base - Příručka pro vzdělávací program finanční udržitelnosti solidárních
potravinových systémů str. 14. – 19
https://kpzinfo.cz/wp-content/uploads/2020/03/solidbase__cz_web.pdf
o Collective of authors: Training in Alternative Food distribution Systems (AFDS),
Regional logistics, 2015. Available online:
http://urgenci.net/wp-content/uploads/2015/01/Training-in-AFDS_final_print.pdf

Vlastní analýza účastníků - jaká je moje role
●
●

●

●

Cíl a dovednosti: Účastníci analyzují své role v KPZ.
Obsah: Účastníci si uvědomí svou roli, kterou v iniciativě KPZ aktivně zastávají. Na základě
kladených otázek odpovídají, jakou roli si zvolili, co dělají a co pro svoji činnost potřebují.
Zároveň hodnotí, co chtějí, jaké potřebují znalosti a co se díky zvolené roli mohou naučit.
Metoda:
Aktivita 1: Vlastní analýza účastníků - pyramida mé role v KPZ
Popis metody: Tato metoda vychází z koncepce „(pyramidy) logických úrovní“, jejímž autorem
je Robert Dilts. Praktická činnost, kdy každý účastník píše své odpovědi na otázky do
připraveného formuláře. Kdo jsem? Co chci v dané roli dělat? Vztahují se k jedné nebo více
rolím, které může účastník v KPZ zastávat. Kromě role také zapíší např. hodnoty, přesvědčení,
schopnosti, způsoby jednání a chování, které se se zvolenou rolí pojí. Během psaní účastníci
přemýšlejí o obsahu role. Po doplnění „pyramidy“ účastník posoudí, zda roli plní, co mu přináší
a jaká omezení v ní našel.
Praktické použití metody:
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o

●
●
●

Každý účastník pracuje sám se svou vlastní šablonou a odpovídá na otázky. (5 minut)
o Účastníci mohou svá zjištění a zkušenosti sdílet ve dvojicích. (10 minut)
Nástroje: List na analýzu a prázdný list A4 pro každého účastníka, tužky
Trvání: 15 minut
Zdroje:
o Myšlenkové mapy a role v pyramidě:
http://www.mindmapmad.com/robert-dilts-logical-levels-mind-map/
o Logical levels of change - Robert Dilts:
http://discoveryinaction.com.au/logical-levels-of-change-robert-dilts/

Alternativní možnost: Účastníci, kteří nejsou aktivními členy KPZ, mohou „pyramidu“ vyplnit podle
svých představ o roli, kterou by mohli zastávat. Tento úkol plní účastníci samostatně na základě
přemýšlení o vlastních hodnotách a přesvědčeních. Mohou objevit své skryté vlastnosti, nabídnout je
iniciativě KPZ a stát se aktivním členem s vlastní rolí a kompetencemi.

Příklady osvědčených postupů na národní úrovni a v zahraničí
●
●

●
●

Cíl a dovednosti: Účastníci znají skutečné příklady KPZ z hlediska struktury řízení, rozhodování
a rozdělení úkolů.
Obsah: Skuteční aktéři (například koordinátor KPZ nebo zemědělec) nebo lektor prezentují
různé modely KPZ. Prezentované modely pocházejí z dané země i ze zahraničí. Prezentace by
měla obsahovat:
○ Strukturu řízení KPZ - krátké shrnutí zásad
○ Jak byla struktura nastavena a jak se v dalších letech rozvinula
○ Souhrn kompetencí členů koordinační skupiny
○ Pravidla pro rozdělování kompetencí v komunitě a rozhodování (kdo, jak, kde, o čem)
Popis metody: Lektor nebo pozvaný zemědělec/koordinátor KPZ podrobně představí řídicí
strukturu skutečných iniciativ KPZ.
Trvání: 20 minut

Vlastní analýza účastníků a diskuse
●

●

●

Cíl a dovednosti: Účastníci analyzují své KPZ z hlediska rozhodovací struktury, správy, řídicích
rolí a kompetencí a hledají prostor pro zlepšení. Účastníci dostávají zpětnou vazbu během
diskuze ve skupině.
Obsah: Účastníci si uvědomí, jak jsou kompetence rozděleny mezi členy komunity. Na základě
výměny zkušeností a diskuse s ostatními se účastníci nechávají inspirovat různými
organizačními modely.
Metoda: Mapování rolí v KPZ (10 minut)
Každý účastník pracuje samostatně a vytváří mapu hlavních aktérů a rolí v řízení svého
KPZ. Tato metoda vychází z mentálního mapování, což je vysoce efektivní způsob, jak dostat
informace do nebo z hlavy. Mentální mapování je kreativní a logický prostředek zápisu
poznámek, které doslova „mapuje“ myšlenkový proces.
Jednoduchý způsob, jak pochopit myšlenkovou mapu, je přirovnat ji k plánu města. Centrum
města představuje hlavní myšlenku; hlavní silnice vedoucí z centra představují klíčové
myšlenky v procesu myšlení; vedlejší silnice nebo jejich větvení představují vedlejší myšlenky
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●
●
●

atd. Zvláštní obrázky nebo tvary mohou označovat zájem nebo mimořádně relevantní
myšlenky.
Na mentálním mapování je skvělé, že své myšlenky můžete skládat v libovolném pořadí tak,
jak vás napadají. Nejste omezeni jejich pořadím. Jednoduše ze sebe vydejte všechny myšlenky
a jejich organizací se zabývejte později.
Metoda: Diskuse ve skupině (30 minut)
Účastníci společně s lektory diskutují o předchozích činnostech. Každý účastník by měl
ostatním ukázat, co se naučil.
Nástroje: List na analýzu a prázdný papír A4 pro každého účastníka, prázdný papír A1, fixy
Trvání: 40 minut
Zdroje:
o Mindmapping - Note taking that literally maps your ideas:
https://www.mindmapping.com/

Část 5: Management času a práce
Úvod do tématu
●

●

Cíl a dovednosti: Účastníci jsou si vědomi skutečnosti, že celkové fungování KPZ závisí na tom,
jak dobře jsou řízeny každodenní úkoly, jejich rozdělení, jaký je management času a
komunikace. Znají Ganttův diagram nebo jiné užitečné nástroje pro management času a práce.
Obsah: U solidárních potravinových systémů, kde je potřeba se současně věnovat několika
různým oblastem (provozu hospodářství, komunikaci, distribuci, budování komunity apod.),
jsou pro úspěšné fungování nesmírně důležitými faktory dobře naplánovaná a promyšlená
koordinace, sdílení úkolů a spolupráce.
Jak plánovat a řídit úkoly
o Zmapujte si činnosti a procesy
Nejprve si určete, které činnosti jsou pro chod iniciativy či hospodářství nejdůležitější.
Jedná se například o produkci, distribuci, správu členství, finance, výdejní místo,
dobrovolníky atd.
o Činnosti rozdělte na dílčí úkoly
Každou aktivitu si podrobně rozeberte. Jaké konkrétní kroky a úkoly její provedení
obnáší?
o Úkoly plánujte včas
Kolik času konkrétní úkol zabere? Do kdy má být hotový? Závisí jeho provedení na
jiném úkolu, který musí být dokončen jako první?
o Pověřte jednotlivými úkoly odpovědné členy komunity
o Kdo za daný úkol převezme odpovědnost? Měl by to být vždy jeden konkrétní člověk,
a to i v případě, že úkol vyžaduje spolupráci více lidí.
o Vytvořte si systém rozdělování a sledování úkolů
Jak se dozvíte, že se na úkolu pracuje nebo že byl dokončen? Jak budete úkoly v rámci
komunity rozdělovat? Kdo má za co odpovědnost? Co je potřeba udělat příští týden?
Co má přednost? Je nutné vytvořit si systém, který umožní úkoly rozdělovat a sledovat
v čase. Stanovte si za tímto účelem jasná a jednoduchá pravidla komunikace.
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Nástroje pro management práce
Potřeba nástrojů pro management a komunikaci je přímo úměrná složitosti iniciativy. Čím
méně je přímé interakce a čím více lidí iniciativa zahrnuje, tím větší je potřeba různých
nástrojů, které umožňují zvládat každodenní úkoly efektivně. Dnes existuje i spousta online
aplikací, které mohou pomoci práci a dílčí úkoly zorganizovat a sledovat, od jednoduchých
seznamů úkolů až po komplexní systémy, které nabízejí vytváření úkolů, vizualizaci a možnosti
upozornění, jako například www.asana.com, www.basecamp.com, www.notion.so,
www.trello.com a další komerční software. V kapitole „Digitální nástroje/Sdílení digitálních
dovedností“ nabízíme přehled svobodného a otevřeného softwaru, který může usnadnit řízení
iniciativy, komunikaci se členy a rozdělování kompetencí.
Ganttův diagram, často používaný při řízení projektů, je jedním z nejoblíbenějších
a nejužitečnějších způsobů zobrazování činností (úkolů či událostí) v čase. Na levé straně
diagramu je seznam činností a nahoře vhodná časová osa. Každá aktivita je znázorněna
pruhem, jehož pozice a délka naznačuje její začátek, trvání a konec. Harmonogram můžete
vytvořit pomocí speciálního softwaru nebo jednoduše v tabulkovém procesoru.
●
●

Trvání: 15 minut
Zdroje:
o Co je Ganttův diagram: www.gantt.com
o Solid Base - Příručka pro vzdělávací program finanční udržitelnosti solidárních
potravinových systémů str. 20. – 21
https://kpzinfo.cz/wp-content/uploads/2020/03/solidbase__cz_web.pdf

Výměna zkušeností - diskuse
●
●
●
●

●
●

Cíl a dovednosti: Účastníci sdílejí své zkušenosti a čerpají inspiraci od ostatních.
Obsah: Účastníci společně s lektory diskutují a sdílejí zkušenosti s nástroji managementu času
a práce. Diskuse dává účastníkům možnost nechat se inspirovat od ostatních.
Metoda: Diskuse
Popis metody:
○ Účastníci jsou rozděleni do menších skupin.
○ V každé skupině účastníci určují užitečné nástroje managementu práce a postupy.
○ Nakonec všechny skupiny sdílejí své myšlenky s ostatními.
○ Osvědčené postupy se zapisují na papír na flipchartu.
Nástroje: Prázdný papír A1 pro každou skupinu, fixy
Trvání: 30 minut

Dobrovolníci a delegování úkolů
●
●

Cíl a dovednosti: Účastníci se seznámí s kroky a pravidly, která mohou pomoci při zapojování
dobrovolníků a delegování úkolů.
Obsah: Většina KPZ do jisté míry využívá pomoc dobrovolníků. Může to být přínosem pro
všechny – pro zemědělce, komunitu i samotné dobrovolníky, kteří mohou získat nové
dovednosti, poznat nové přátele, dozvědět se více o potravinách a zemědělství a také zlepšit
svou fyzickou kondici i duševní zdraví. Zpravidla však bývá problém udržet motivaci
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dobrovolníků. Každý je jiný, a co jednoho motivuje, může druhého odradit. Tipy, jak
dobrovolníky zapojit do komunity a delegovat úkoly (podrobnosti jsou uvedeny v příručce).
Metoda: Prezentace a diskuse
Popis metody: Výše uvedený obsah je prezentován aktéry místních iniciativ KPZ nebo někým
se zkušeností ze zahraničí
Nástroje: Projektor, prezentace v PowerPointu nebo fotografie
Trvání: 15 minut
Zdroje:
o Solid Base - Příručka pro vzdělávací program finanční udržitelnosti solidárních
potravinových systémů str. 22. – 23
https://kpzinfo.cz/wp-content/uploads/2020/03/solidbase__cz_web.pdf
o The A-Z to setting up a CSA: How to set up and run a successful community supported
agriculture, Volunteers:
http://communitysupportedagriculture.org.uk/wp-content/uploads/2018/06/V.pdf
o Positive Practice in Farm Labour Management: Keeping Your Employees Happy and
Your Production Profitable: https://attra.ncat.org/attra-pub-summaries/?pub=278

Výměna zkušeností - diskuse
●
●
●
●

●
●

Cíl a dovednosti: Účastníci sdílejí zkušenosti a čerpají inspiraci od ostatních.
Obsah: Účastníci jsou vedeni k diskusi a sdílení zkušeností ohledně dobrovolníků a delegování
úkolů.
Metoda: Diskuse
Popis metody:
○ Účastníci sdílejí své nejlepší zkušenosti. Jak to u vás v komunitě funguje? Jak jste
úspěšní při angažování dobrovolníků? Co vám pomáhá motivovat dobrovolníky? Jak
dobrovolníky řídíte?
○ Osvědčené postupy se zapisují na papír na flipchartu.
Nástroje: Prázdný papír A1 pro každou skupinu, fixy
Trvání: 30 minut

Část 6: Závěr
Hodnocení a zpětná vazba
●

●
●
●
●

Cíl: Organizátoři akce dostanou zpětnou vazbu od účastníků ohledně kvality vzdělávacího
programu, účastníci si znovu promyslí obsah vzdělávacího programu a použitou metodologii a
mají čas podělit se o své pocity a seznámit se s následující částí programu.
Metoda: Hodnotící formulář a diskuse
Popis metody: Účastníci vyplní připravený hodnoticí formulář a s facilitátorem a lektorem
diskutují obsah a metodologii.
Nástroje: Hodnoticí formulář v tištěné podobě
Trvání: 30 minut
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MODUL 2 – Finanční plánování
SPS se podobají drobným hospodářstvím, ale mají tu základní důležitou vlastnost, že jejich provoz
vychází z modelu komunitního financování. Spotřebitelé se připojí k jedné nebo většímu počtu
drobných hospodářství a platí spravedlivou cenu za vyprodukované potraviny. Pro zmírnění rizika
závazků a zajištění dlouhodobé finanční udržitelnosti těchto sociálních podniků jsou třeba inovativní
metody a kreativní finanční ujednání, což vyžaduje obchodní znalosti a finanční zkušenosti. Podle
analýzy potřeb představuje právě tato okolnost pro koordinátory zemědělců a spotřebitelů problém,
protože nemají žádná vodítka, kterých by se mohli držet. Modul 2 se věnuje zlepšování znalostí a
dovedností, které mohou zemědělcům a jejich zákazníkům pomoci při budování finančně
životaschopného podniku.
Cílová skupina
Druhý modul je určen dospělým účastníkům, kteří mají v plánu zapojit se do provozu SPS nebo už se
ho účastní a budou nebo jsou zapojeni do komunitního řízení a provozu. Partnerské organizace tento
modul primárně testovaly s dotčenými osobami z komunit KPZ, ale toto téma by mohlo být relevantní
i pro další místní solidární potravinové komunity (např. skupiny odběratelů, družstva nebo komunitní
farmářský trh apod.), kde demokratický a participativní provoz významně závisí na místních
komunitách.
Předpoklady
Pro zajištění kontinuity by v ideálním případě měli dospělí účastníci nejprve absolvovat vzdělávací
program v rámci modulu 1 a teprve poté se účastnit modulu 2, ale s použitím metody výběru (např.
dotazník, osobní rozhovory) se mohou připojit i někteří účastníci s praktickými zkušenostmi s
komunitním řízením SPS. Doporučujeme také pozvat účastníky s různými zkušenostmi (např.
zemědělce, vlastníky podniků, finanční manažery a koordinátory), protože modul 2 se zaměřuje na celý
obchodní model a provoz SPS.
Cíl modulu
Druhý modul vzdělávacího programu Solid Base se konkrétně zaměřuje na ponikatelské a finanční
provozní aspekty SPS, které vyžadují specifické dovednosti a znalosti: obchodní plánování,
participativní tvorbu rozpočtu, rozdělování kompetencí a rozhodování.
Hlavní témata
●
●
●
●

finanční udržitelnost
sestavení podnikatelského plánu
budování finančního systému
tvorba rozpočtu

Výstupy
Účastníci semináře získají speciální měkké dovednosti, které jsou třeba pro úspěšné vedení iniciativ
SPS:
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základní podnikatelské dovednosti pro sociální podnikání,
facilitace skupinového rozhodování a plánování,
schopnost krátkodobého a dlouhodobého plánování,
schopnost finančního řízení,
dovednosti pro řešení problémů a řízení konfliktů.

Principy facilitace a vzdělávání
Metodologie vzdělávání použitá pro zkušební vzdělávací akce bude vycházet z participativní metody
vzdělávacího programu Solid Base. Zahrnuje intenzivní účast jednotlivců, interaktivní práci ve
skupinách, skupinové plánování, plánování budoucnosti, krátké prezentace, poskytování zpětné vazby,
jednotlivé úkoly, práci ve dvojicích a plány řešení problémů. Účastníci rovněž budou mít příležitost pro
neformální výměnu zkušeností během přestávek.

Část 1: Úvod
Představení lektorů a účastníků
viz Modul 1

Představení vzdělávacího programu Solid Base
viz Modul 1

Co znamená finanční udržitelnost?
●

●
●
●

●
●
●

Cíl a dovednosti: Účastníci znají definici „finanční udržitelnosti“ použité v projektu Solid Base
a hlavní výsledky výzkumu o finanční udržitelnosti KPZ a dalších solidárních potravinových
systémů v Evropě (2018).
Obsah: Sdílení definice a zdůraznění relevantních výsledků výzkumu
Metoda: Prezentace
Popis metody: Lektor ukáže definici finanční udržitelnosti KPZ: „schopnost zemědělce (nebo
zemědělců) a komunity KPZ dlouhodobě udržet jak hospodářství, tak iniciativu KPZ. Pro
dosažení této dlouhodobé odolnosti by hospodářství nemělo být závislé na konkrétních
externích grantech nebo darech a nemělo by převádět své dluhy na další generaci zemědělců
ani na komunitu“. Lektor vysvětlí, že tuto definici vypracovali všichni partneři projektu Solid
Base, a definuje východisko tohoto projektu. Zároveň jsou prezentovány hlavní výsledky
výzkumu realizovaného v rámci projektu Solid Base v roce 2018.
Nástroje: PPT prezentace, strany 4 - 11
Trvání: 15 minut
Zdroje:
○ Solid Base Příručka pro vzdělávací program v oblasti finanční udržitelnosti solidárních
potravinových systémů:
https://kpzinfo.cz/wp-content/uploads/2020/03/solidbase__cz_web.pdf
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Část 2: Podnikání a financování
Podnikání
●

●

●
●

Cíl a dovednosti: Na konci této části vzdělávacího programu účastníci chápou rozdíl mezi
podnikáním a financováním. Znají význam podnikatelského plánu a dobrého systému
financování a oběma podrobně rozumí.
Obsah: Vysvětlení pojmů „podnikání“ a „financování“ a vytvoření seznamu jejich hlavních
složek, zdůraznění významu obou pro finanční udržitelnost. Pro úspěch jakékoli iniciativy je
zásadní plánování.
Metoda: Prezentace a otázky a odpovědi
Popis metody: Lektor krátce představí podnikatelské plány a finanční systémy. Lektor vysvětlí
pojmy, jejich složky a význam životaschopnosti KPZ.
Podnikání a financování se liší, ale jsou velmi propojené. Podnikání je vydělávání peněz
prodejem produktů a/nebo poskytováním služeb. Pokud hovoříme o podnikání, myslíme tím,
co se děje v KPZ/SPS/LSPA (lokální solidární partnerství pro agroekologii) strukturálně. Má-li
písemnou formu, nazývá se... Podnikatelský plán: písemný dokument popisující povahu
podnikání, poslání a cíle, hodnotovou nabídku, produkční a distribuční kanály, marketing,
zdroje, partnery a provoz. Obsahuje také finanční odhady. Lektoři by měli být schopni vysvětlit
následující součásti:
o
o
o
o
o
o
o
o

poslání, vize, cíl: váš sen a jak ho dosáhnete,
hodnota: proč by si zákazník měl vybrat váš produkt místo jiného, jaká je jedinečná
hodnota, kterou produkt poskytuje, oproti konkurenci,
produkce a činnosti: co a jak produkujete, všechny produkty, seznam služeb,
zdroje a lidé: infrastruktura, peníze na investice, zapojené osoby, personál,
dodavatelé,
prodej, marketing: jak a kde se provádí distribuce, kde a jak najdete zákazníky,
zákazníci: kdo to je, různé segmenty, jejich preference, jak jsou spojeni s podnikáním,
typy vztahů, které vytváříte se zákazníky,
řízení (včetně rizik): jak vaše podnikání funguje, interní pravidla a nařízení, zásady a
postupy,
svět kolem nás: konkurenti, síť, právní prostředí ovlivňující život vašeho podnikání.

Podnikatelský plán může být sto stránkový dokument nebo velký nákres. Podnikatelský plán
popisuje současnost a obsahuje odhady do budoucna. Zásadní význam má také hodnocení
plánu, jeho průběžné zdokonalování a sdílení s personálem.
Financování je používání a řízení peněz pro zajištění životaschopnosti. KPZ je finančně
životaschopné, pokud dokáže:
o
o
o

platit účty při splatnosti (likvidita),
generovat dostatečné příjmy pro pokrytí všech nákladů a tvorbu zisku (ziskovost),
vlastnit peněžní prostředky, když jsou všechny závazky splacené (solventnost).
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Pro zajištění životaschopnosti musí být nastaven dobrý finanční systém. Je důležité zmínit, že
finanční systémy mají svou logiku, která by měla být použita také v KPZ. Dobrý finanční systém
by měl obsahovat:
o
o
o
o
o

o

rozpočet: celkový obraz finančních položek v určitém období,
plán a evidenci produkce, příjmů, výdajů, závazků a pohledávek (veškerých položek),
hotovost a zůstatky na bankovních účtech (pokud se peníze přesouvají), plán
peněžních toků (kdy, kolik, jak, komu a od koho),
výpočet zisku a ztráty, výpočet hranice ziskovosti,
kontrolní systém (1. záznam – 2. monitoring – 3. analýza - 4. intervence => Tento
proces by měl v KPZ probíhat i pro čerpání rozpočtu a identifikaci problémů a přijímání
opatření),
účetnictví (evidence a výkazy na základě požadavků národních zákonů, pravidel a
nařízení).

Řízení financí KPZ není totéž co vedení účetnictví. Zatímco interní finanční systém poskytuje
aktuální obrázek toho, co se děje s penězi, účetnictví je plnění zákonných finančních předpisů.
Je třeba zdůraznit význam interního evidenčního systému. Mnoho KPZ spolupracuje s účetním,
ale veškeré údaje je třeba zaznamenávat a/nebo mít k dispozici také pro interní účely, aby je
vlastníci a klíčoví členové mohli průběžně analyzovat. To jim umožňuje zjistit, co se
v hospodářství děje. Je možné začít s jednoduchým systémem a průběžně ho zdokonalovat.
●
●
●

Nástroje: PPT prezentace
Trvání: 10 minut
Zdroje:
o Solid Base Příručka pro vzdělávací program v oblasti finanční udržitelnosti solidárních
potravinových systémů, str. 26 - 37:
o https://kpzinfo.cz/wp-content/uploads/2020/03/solidbase__cz_web.pdf

Plánování podnikatelské činnosti
●

●
●
●

Cíl a dovednosti: Účastníci jsou schopni definovat své podnikatelské cíle a načrtnout rychlý
podnikatelský plán. Rozumějí tvorbě podnikatelského plánu a jeho průběžnému
zdokonalování.
Obsah: Samostatná práce na poslání, vizi a cílech a práce na podnikatelském plánu ve skupině
Metoda: Samostatná a skupinová práce, získávání vědomostí od ostatních
Popis metody:
1. úkol: Vize, poslání a cíle
Lektor promítne stránku v prezentaci v PowerPointu a stručně vysvětlí následující termíny a
jejich význam.
o

Vize: jak bude vaše hospodářství nebo podnik vypadat za 5, 10 nebo 25 let, jaký je váš
sen nebo přání, jakou máte představu o budoucnosti? Jde o popis, jak byste chtěli, aby
KPZ vypadalo v budoucnu.
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o
o

Poslání: shrnuje vaše hodnoty, stávající situaci a vizi do souboru principů, které
popisují vaše hospodářství. Jde o popis KPZ v současnosti.
Cíle: vy a váš tým jste připraveni zahájit proces stanovení cílů s ohledem na vizi a
poslání, což je první krok k sestavení pracovního strategického plánu s měřitelnými cíli.

Lektor distribuuje pracovní list a požádá účastníky, aby během 10 minut vyplnili stranu A a
zodpověděli 3 otázky:
o
o
o

Jaká je vize vašeho KPZ? Jak bude vaše hospodářství nebo podnik vypadat za 10 let?
Jaké je poslání vašeho KPZ? Jaké jsou nejdůležitější hodnoty, které v současnosti
popisují váš podnik?
Jaké jsou cíle vašeho KPZ? Jaký je klíčový první krok k vaší vizi a vašemu poslání?
Definujte některé měřitelné cíle.

Měli byste zdůraznit, že je velmi důležité mít vizi a cíle, které lze rozdělit na jednotlivé činnosti.
Podnikatelské cíle je možné dále rozčlenit na marketingové, provozní, personální a finanční
cíle. Tady a teď by se lektoři měli zaměřovat na finanční otázky. Je také důležité vyzdvihnout,
že finanční život KPZ je silně propojený s rodinnými rozpočty a dalšími podnikatelskými
činnostmi, ale je třeba ho od nich oddělovat.
Lektoři mohou účastníkům pomoci uvedením několika příkladů.
o
o
o

Možné vize jsou: velké, pěkné hospodářství
Možná poslání jsou: zásobování 100 rodin, vybudování živého rodinného hospodářství
Možné finanční cíle jsou: zvýšení výnosů; snížení závazků; slušná mzda pro zemědělce;
produkce zdravých potravin; práce na udržitelnosti; navýšení členství o 80 rodin;
zdvojnásobení území pro produkci; nákup nového traktoru apod.

Lektor požádá několik účastníků, aby se během 1-2 minut podělili o své problémy/cíle. Lektor
může mít za úkol hlídat časový limit diskuse a pomoci účastníkům definovat cíle a problémy a
vyvarovat se „stížnostem“.
2. úkol: Podnikatelský plán
Lektor vytvoří skupinky po pěti lidech a požádá účastníky, aby vypracovali rychlý podnikatelský
plán pomyslného KPZ. Lektor ukáže stránku prezentace „Podnikatelský plán“ a vysvětlí zadání.
Finanční udržitelnost KPZ by měla být zajištěna pomocí dlouhodobého plánování a průběžného
monitorování a zvažování. Je proto nezbytné mít střednědobý/dlouhodobý podnikatelský plán,
který obsahuje několik částí.
V tomto cvičení účastníci během diskuse ve skupině vypracují jednoduchý podnikatelský plán
pomyslného KPZ. Každá skupina zodpoví následující otázky a vyplní políčko v pracovním listě
na straně B:
o
o

Jaká je hodnotová nabídka vašeho KPZ? Proč by si měl zákazník zvolit váš produkt místo
jiného, jaká je jedinečná hodnota, kterou produkt poskytuje, na rozdíl od konkurence?
Co ve svém KPZ děláte? Napište seznam skupin produktů a služeb, které nabízíte.
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o
o
o

o

Jaké zdroje používáte? Uveďte přehled hlavní infrastruktury, kterou máte, a co
potřebujete, kdo do vašeho hospodářství přispívá (personál, pravidelný dodavatel)?
Jak budete svůj produkt distribuovat? Jak a kde distribuce probíhá? Kde a jak najdete
zákazníky? Jaké typy marketingových kanálů používáte?
Popište své potenciální zákazníky: kdo jsou, jaké jsou jejich hlavní charakteristiky, jejich
preference? Jak jsou napojeni na hospodářství, jaký typ vztahu můžete se zákazníky
uzavřít?
Uveďte své hlavní partnery: Kdo jsou? Jak jsou pro vaše hospodářství nezbytní?

Lektor může účastníkům pomoci uvedením několika příkladů.
o
o
o
o
o
o
o

hodnota: zdravé a udržitelné potraviny přímo od drobného rodinného zemědělce
produkce a činnost: 50 druhů zeleniny, mléko a vajíčka, džemy a konzervy, workshopy,
ubytování pro turisty, sklizeň
zdroje a lidé: půda, nástroje, vozidla, pracovníci, dobrovolníci, účetní, koordinátor KPZ
distribuce: 5 distribučních míst, nedělní trh ve městě, sýrárna, doručování do domu
marketing: sociální média, letáky, reklama, networking
zákazníci: jednotlivci, rodiny, hromadní odběratelé, místní obchod
partneři: dodavatelé, národní síť KPZ, distribuční místa

Účastníci projednávají otázky ze strany B pracovního listu a své odpovědi, pracují společně 20
minut (pouze body). Účastníci využívají vlastní zkušenosti a měli by vypracovat ucelený plán.
Lektor požádá všechny skupiny, aby se podělily o své odpovědi a nápady ohledně procesu
s ostatními (20 minut). Lektor se zmíní o tom, že existuje několik knih a kurzů, kde je možné
tyto znalosti získat, což může pomoci ke zlepšení i drobným zemědělcům. Podnikatelský plán
by měl být průběžně vyhodnocován a zdokonalován. Doporučujeme účastníkům, aby v úkolu
pokračovali doma na základě návodných otázek, za účasti dalších zainteresovaných osob (členů
rodiny, hlavního personálu apod.).
●

Nástroje: PPT prezentace
Připravte si list A4, potištěný na obou stranách: Vize, mise, cíle/Business plán. Otázky:
o
o
o
o
o
o

o

Jaká je VIZE vašeho KPZ? Jak bude vaše hospodářství nebo podnik vypadat za 10 let?
Jaké je POSLÁNÍ vašeho KPZ? Jaké jsou nejdůležitější role vašich hodnot, které popisují
vaše hospodářství?
Jaké jsou CÍLE vašeho KPZ? Jaký je klíčový první krok směrem k vaší vizi a vašemu
poslání? Definujte některé měřitelné cíle.
Jaká je hodnotová nabídka vašeho KPZ? Proč by si měl zákazník vybrat váš produkt
místo jiného?
Co ve vašem KPZ děláte? Napište seznam skupin produktů a služeb, které nabízíte.
Jaké zdroje používáte? Uveďte přehled hlavní infrastruktury, kterou máte, a co
potřebujete, kdo do vašeho hospodářství přispívá (personál, pravidelný
subdodavatel)?
Jak distribuujete svůj produkt? Jak a kde distribuce probíhá? Kde a jak najdete
zákazníky? Jaké marketingové kanály používáte?
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o

●
●

Popište své potenciální zákazníky: Kdo jsou, jaké jsou jejich hlavní charakteristiky,
jejich preference? Jak jsou propojeni s hospodářstvím, jaký typ vztahu se zákazníky
uzavíráte?
o Uveďte seznam hlavních partnerů: Kdo jsou? Jak jsou pro vaše hospodářství nezbytní
Trvání: 60 min
Zdroje:
o Solid Base Příručka pro vzdělávací program v oblasti finanční udržitelnosti solidárních
potravinových systémů, str. 26 - 37:
https://kpzinfo.cz/wp-content/uploads/2020/03/solidbase__cz_web.pdf

Charakteristické rysy KPZ
●

●
●
●

Cíl a dovednosti: Účastníci jsou si vědomi vlastností, které mohou definovat podnikatelský
nebo finanční systém KPZ. Jsou schopni poznat význam rozdílů mezi těmito systémy a z tohoto
hlediska interpretovat další zdroje.
Obsah: Účastníci diskutují o jedinečných složkách KPZ, které je odlišují
Metoda: Brainstorming a diskuse
Popis metody: Existuje několik knih, kurzů a vzdělávacích programů, které tuto problematiku
vysvětlují a mohou pomoci ke zlepšení i drobným zemědělcům. Lektoři však musí zdůraznit, že
KPZ mají mnoho specifických složek, které je od běžných podniků vážným způsobem odlišují.
Lektor požádá účastníky, aby během 5 minut napsali nejméně tři z těchto vlastností na
nalepovací papírky. Lektor může uvést některé jednoduché příklady a požádat účastníky, aby
o svém KPZ přemýšleli jako o podniku. Lektor požádá každého účastníka, aby vysvětlil své
myšlenky, a vyzve všechny k diskusi, pokud mají otázku nebo poznámku. Poznámky na
lístečcích se přilepí na flipchart a lektor seřadí podobné myšlenky do skupin. Lektor zajistí, aby
byly všechny následující položky projednány a vysvětleny, a promítne prezentaci, pokud jich
hodně chybí. Hlavní specifika jsou:
o
o
o
o
o

o
o
o
o

solidarita a transparentnost: význam a jak to funguje v praxi viz modul 4
podíl: jedlíci a členové, ne spotřebitelé; celkové náklady na produkci, provoz a
distribuci děleno počty členů
„cenotvorba“: spravedlivé ceny; poplatek za podíly, ne za produkty; jak vypočítáte
„poplatek za členy“
zajištění důstojného života pro zemědělce: to je důležitý finanční cíl, princip,
hodnotová nabídka
nízké marketingové náklady: stálý počet zákazníků (přesný seznam, s kontaktními
údaji), dlouhodobé závazky členů, marketing na počátku sezony (získání nových členů,
je-li třeba)
sdílení rizik: selhání produkce (v rámci omezení) nepoškodí dohodu se členy, možnost
reagovat na flexibilitu produkce a potřeby
dlouhodobý závazek (příjmy je možné plánovat, ale je těžké reagovat na neočekávané
události)
zjištěné příjmy: výnosy lze předvídat a dohodnout na počátku sezony, stálí zákazníci
distribuce: jedlíci obdrží, co zemědělci vyprodukují, veškerá produkce se distribuuje
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o

●
●
●

doručení: distribuční místa, pevná data a místa
o zvláštnosti peněžních toků: mnoho výdajů na jaře, platby od členů každý měsíc /3
měsíce/celou sezonu
o drobná hospodářství má pevnou vazbu na rodinný život
o výběr životního stylu: nejen vydělávat peníze, být členem/klíčovou osobou komunity
o co v KPZ znamená zisk: výnos zemědělce? výnos vlastníka? rezerva na budoucí
investice?
Nástroje: nalepovací papírky, papír na flipchartu, PPT prezentace
Trvání: 30 minut
Zdroje:
o Solid Base Příručka pro vzdělávací program v oblasti finanční udržitelnosti solidárních
potravinových systémů, str. 26 - 37:
https://kpzinfo.cz/wp-content/uploads/2020/03/solidbase__cz_web.pdf

Část 3: Úkoly zaměřené na plánování
Finanční systém
●
●
●
●

Cíl a dovednosti: Účastníci se seznámí s příklady fungujícího finančního systému KPZ. Jsou
schopni sdílet své příběhy a učit se jeden od druhého.
Obsah: Učení ze skutečného příkladu finančních systémů KPZ.
Metoda: Prezentace, výměna zkušeností, učení od ostatních
Popis metody:
Krok 1 - Když je podnikatelský plán sestaven, zásadním aspektem trvajícího úspěchu je
schopnost kdykoli porovnat skutečnou situaci s plánem a přijmout opatření, je-li třeba provést
změny. K tomu je nutný dobrý účetní a monitorovací systém.
○

○

○

○

○

Vytvořte plán a uveďte ho do praxe: Kdo je při uvádění plánu do praxe zodpovědný za
jednotlivé kroky? Důležité je zodpovědnost za jednotlivé úkoly vhodně rozdělit a
vytvořit si realistický harmonogram.
Monitorujte dění: Jakým způsobem budete postup činností měřit a vyhodnocovat?
Zamyslete se nad ukazateli! Může to být například množství vypěstované a prodané
zeleniny, počet podílníků, počet lidí zapojených do akcí, počet dobrovolníků, kteří vám
v hospodářství pomáhají, atd.
Veďte si záznamy: Zaznamenávejte a sledujte, jak jste pokročili směrem ke
stanoveným cílům, abyste viděli, zda je plán funkční. Dobře vedené záznamy samy o
sobě organizaci úspěch nezajistí, nicméně bez nich je málo pravděpodobný.
Situaci analyzujte a vyhodnocujte: Průběžně vyhodnocujte, jak plán funguje, a podle
potřeby ho upravujte a dolaďujte. Pokud vás to, co děláte, neposouvá směrem ke
stanoveným cílům, nebo pokud něco prostě nefunguje tak, jak byste očekávali, je třeba
provést revizi plánu. Stejně tak je občas nutné přehodnotit zvolené cíle.
Buďte tvůrčí a iniciativní: Nebojte se dělat změny, nicméně mějte na mysli, že každé
rozhodnutí musí být založeno na správných informacích a jasném pochopení dané
situace. Vylepšujte procesy, snižujte náklady či zvyšujte ceny. Buďte tvůrčí a hledejte
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inovativní řešení. Nezapomínejte se také dále vzdělávat. Propojujte se s dalšími
zemědělci a iniciativami a vyměňujte si s nimi nápady a zkušenosti.
Krok 2 - Lektor požádá účastníky, aby během 10 minut nakreslili nebo napsali základní složky
svého finančního systému. Zkušený zemědělec nebo koordinátor KPZ vysvětlí, jak v KPZ řídí
finance. (Možnost: lektor může k uvedení příkladu použít Portfolio výzkumu). Lektor požádá
některé účastníky, aby se podělili o své příběhy a zapojili ostatní do diskuse. Tato diskuse by se
neměla zaměřovat na podrobné informace o rozpočtu, ale na systém, lidi, proces a postupy.
○
○
○
○
○
○
○
○

Lektor se může připravit s použitím skutečných příkladů z Portfolia výzkumu a klást
zemědělcům a účastníkům návodné otázky:
Jaké úkoly účastník má ve vztahu k financím?
Kdy účastník provádí výpočty? Na konci roku? Dvakrát ročně? Na konci každého
měsíce?
Kdo je do činnosti zapojen? Účetní? Koordinátor?
Jakou evidenci účastník má?
Zná v danou chvíli pokladní/bankovní zůstatek (ano/ne)?
Jak vypočítává ceny podílů?
Lektor shrne diskusi. Finanční systémy je nejlepší vést jednoduše a v poměru k velikosti
a koncepci skupiny.

Dobrý finanční systém by měl obsahovat:

●
●
●

○ rozpočet,
○ plán a evidenci produkce, příjmů,
○ evidenci dluhů (kupující) / závazků a nároků (dodavatelé) / pohledávek,
○ hotovostní a bankovní zůstatky,
○ plán peněžních toků (kdy, kolik, jak, komu a od koho peníze putují),
○ výpočet zisku a ztráty, výpočet bodu zvratu,
○ kontrolní systém (1. záznam – 2. monitoring – 3. analýza - 4. intervence),
○ účetnictví (plnění národních finančních předpisů a nařízení).
Nástroje: papíry, pero, prezentace zkušeného zemědělce, PPT prezentace
Trvání: 30 minut
Zdroje:
○ Solid Base Příručka pro vzdělávací program v oblasti finanční udržitelnosti solidárních
potravinových systémů, str. 26 - 37:
https://kpzinfo.cz/wp-content/uploads/2020/03/solidbase__cz_web.pdf
○ New entry sustatainable farming: https://nesfp.org

Tvorba rozpočtu
●

Cíl a dovednosti: Účastníci chápou, co je rozpočet, a pro svůj podnik v rámci SPS jsou schopni
ho sestavit. Znají rozpočtové kategorie KPZ. Jsou schopni rozeznat rozdíl mezi plánováním
rozpočtu a finančním plánováním. Vědí, co je plán peněžních toků.

43

●

●
●

Obsah: Během této části vzdělávacího programu lektor ukáže proces sestavování rozpočtu a
finančního plánu na rok a účastníci plní úkol, vyplňují rozpočtové šablony na svých vlastních
noteboocích.
Metoda: Prezentace a samostatný úkol s tutoriálem
Popis metody: Lektor vysvětluje rozdíl mezi rozpočtem a finančním ročním plánem (cash flow).
Využije při tom tabulky Solid Base_M2_Financni_plan.xls. Soubor obsahuje na dvou listech
tabulky: Rozpočet a Finanční roční plán (cash flow). Lektor společně s účastníky projde
jednotlivé tabulky a položky a vysvětlí, co je to rozpočet a peněžní toky (cash flow).
Rozpočet je odhad příjmů a výdajů pro stanovené období. V životaschopném podniku musí
příjmy pokrývat náklady. Rozpočet stanovuje částku, která má být vynaložena (výdaje) a přijata
(příjmy) u každé konkrétní položky za určité období, zatímco finanční plán se dívá na tok peněz,
“do” a “z” podniku, po určité období. Může být upraven, jakmile jsou známy skutečné výdaje.
Nepleťte si rozpočet s peněžními toky (cash flow) a příjmy se ziskem. Plán peněžních toků je
nepostradatelný, protože upozorní na riziko, že podnik nebude mít dost peněz. Výdaje by měly
v plné výši pokrývat provoz hospodářství (výrobní náklady a výdaje na hospodářství) za rok
(mzdy, osivo, vstupy, správa hospodářství).
Hlavní kategorie rozpočtu a finančního plánu - terminologie: osobní náklady; přímé náklady;
nepřímé náklady; výnosy; investice; nepředvídané události
1. úkol: výpočet osobních nákladů
○
○

Lektor ukáže list „Podnikatelský plán“ a upozorní na část „Osobní náklady“
Lektor vysvětlí pojmy mzda, čistá mzda a celkové náklady na zaměstnání. List pomáhá
při výpočtu mzdy a nákladů každého zaměstnance z různých aspektů (měsíčně-ročně,
individuálně a také celkem). Během úkolu účastníci sestaví vlastní list podle šablony.
Buňky s modrými čísly je možné upravit podle individuálních potřeb. Účastníci si
mohou sestavit více plánů, aby viděli různé reálné příklady nákladů. Napravo od
výpočtu je podkladová tabulka s daňovými sazbami, tuto tabulku je třeba uvést do
souladu s národními kategoriemi a údaji.

2. úkol: projděte si přímé a nepřímé náklady
Lektor vysvětluje pojmy:
○
○

přímé náklady jsou materiálové zdroje použité pro produkci přímo (např. suroviny,
nástroje, energie)
nepřímé náklady jsou materiálové zdroje použité pro produkci nepřímo (např.
kancelář, marketing, školení)

V šablonách je uvedeno několik nákladových kategorií, lektor a účastníci si je procházejí
společně. Lektor může požádat účastníky, aby přidali další nákladové položky nebo vytvořili
další kategorie. Částky a počty je také možné prodiskutovat, ale lektor by měl zdůraznit, že
počty vycházejí z okolností konkrétního hospodářství, každé KPZ má odlišné počty. Během
plnění úkolu účastníci vypracovávají vlastní upravenou nákladovou strukturu. Lektor zahájí
diskusi o tom, jak mohou účastníci získat čísla (např. hrubý odhad, instinkt, odhad na základě
předcházejících hospodářských let, výpočet nebo od jiných zemědělců). Lektor zdůrazní, že
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výpočet by měl vycházet hlavně z výpočtu za předcházející období, což je jednoduché, pokud
má zemědělec dobrý finanční systém.
3. úkol: investice
○

○

○
○

○

Investicemi můžeme nazývat nabývání aktiv, od nichž se očekává, že přinesou v
budoucnu ekonomický prospěch včetně dlouhodobého hmotného a nehmotného
majetku (např. stavba skleníku, traktoru).
Odepisování je účetní proces, kdy KPZ alokuje náklady na hmotný majetek po dobu
jeho životnosti. Jinými slovy vykazuje, jak hodnota aktiva s časem klesá. Pokaždé, když
podnik sestavuje účetní závěrku, vykazuje odpisy, aby alokoval část nákladů na
budovy, stroje nebo zařízení, které si koupil, do běžného hospodářského roku. Účelem
odepisování do nákladů je rozložit počáteční cenu aktiva na dobu jeho životnosti.
KPZ mohou zvolit z řady metod účtování odpisů do nákladů. Pro zjednodušení může
lektor KPZ jednu metodu navrhnout.
Odhadovaná zbytková hodnota ke konci životnosti aktiva je odečtena od pořizovací
ceny. Výsledek je vydělen odhadovaným počtem let životnosti aktiva. Náklad je částka
odpisů za rok. Zde je vzorec pro lineární metodu výpočtu: Lineární odpis = (pořizovací
cena aktiva – zbytková hodnota)/odhadovaná životnost
Příklad: nákup traktoru v roce 2015 (750. 000,-), odhadovaná životnost 15 let, zbytková
hodnota na konci 100.000,-, výpočet odpisu ((750 tis. - 100 tis.) / 15 let = 43.333,- za
rok). POZOR! V rozpočtu 2015 bude výdaj (investice) 750 tis. Kč, ale náklad 43.333 Kč)

4. úkol: výnosy
Lektor vysvětluje běžnou metodu oceňování podílu KPZ:
○
○
○
○
○

vydělte celkové náklady celkovým počtem podílů (uveďte 3-5 možností),
rozdělte podíly podle různých velikostí a vlastností,
rozdělte je na jarní/podzimní a letní podíl, pokud je to smysluplné,
definujte frekvenci plateb,
Lektor vytvoří skupiny po 3-4 účastnících. Každý účastník pro ostatní ve 3 - 5 větách
shrne, jak vypočítává cenu podílu. Nechte účastníky 10 minut diskutovat, pak je
požádejte, aby se podělili o svá zjištění.

Lektoři by měli podněcovat diskusi o dalších tématech:
○
○
○
○

○

Rozdělili jste skutečné náklady KPZ mezi členy?
Kolik typů podílů jste do výpočtu zahrnuli? Jak dlouhá je sezona?
Definovali jste podíl na základě skutečných nákladů? Pokud ne, proč?
Provádíte porovnání s referenčními hodnotami zemědělců jiných KPZ? Použili jste tržní
cenu nebo jinou cenu? Pokud ano, porovnáváte také produkci/podíl? Kolik (druhů)
produktů poskytujete? (např.: tržní ceny, velkoobchodní trh, tržní cena zemědělců,
průměrná váha produkce, jednotková cena)
Jak jste definovali optimální počet členů s ohledem na fyzické možnosti (půda atd.) a
finanční otázky?
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○
○
○
○
○
○

„Poloviční podíl stojí víc než polovina podílu“: znáte fixní cenu podílu bez ohledu na to,
jakou má velikost?
Který případ je lepší? Když máte jen pár velkých podílů, nebo hodně malých?
Přidali jste k podílu nepotravinové položky?
Vyrábíte trvanlivé potraviny?
Máte různé ceny podle výdejních míst/distribučních kanálů? Pokud ano, jak je
stanovujete?
Požádejte účastníky, aby vypracovali seznam svých dalších typů příjmů (rodinné
příspěvky, úvěr, financování, podpora, dar, obchodní činnost atd.). Konečná čísla
(počet podílů, ceny, ostatní příjmy) se přičtou k výnosové části rozpočtové tabulky
(účastníci mohou čísla také uvést ve svých listech).

Lektor uzavře rozpočtovou část diskuse a ukáže list pro finanční plán (cash flow) a vysvětlí ho.
Finanční plán se dívá na tok peněz, “do” a “z” podniku, po určitou dobu, většinou po měsících
(ale je možné ho personalizovat). Tento list je propojený s rozpočtovým listem, ale měsíční
rozdělení dělají uživatelé. První číslo v této tabulce je hotovostní zůstatek první den (kolik
peněz má uživatel v pokladně/na bankovním účtu).
Dole v tabulce účastníci vidí zůstatek příjmů a výdajů za určité období. Pokud uživatel vidí
záporné číslo, je třeba revidovat načasování (např. úvěr, požádat o zálohu, odložit činnost atd.).
Lektor zajistí čas na otázky a odpovědi, ale dbá na to, aby diskuse nepřekročila vymezenou
dobu. Touto problematikou se zabývá několik knih a kurzů vhodných i pro drobné zemědělce.
Kromě toho existuje řada online nástrojů, které představují snadno dostupný prostředek, jak
nalézt pomoc. Tyto nástroje budou prezentovány ve třetím modulu.
●
●

Nástroj: Cvičný soubor s rozpočtem a finančním plánem (SolidBase_M2_Rozpocet.xls), laptopy
pro účastníky, Prezentace PPT
Trvání: 200 minut (s přestávkami)

Část 4: Závěr
Hodnocení a zpětná vazba
●
●
●
●

●

Cíl a dovednosti: Cílem této části vzdělávacího programu je shrnout vzdělávací proces za celý
den a zhodnotit vzdělávací program. Účastníci chápou propojenost modulů.
Obsah: Získávání zpětné vazby od účastníků, jak celý den hodnotí a co ještě po skončení
vzdělávacího programu potřebují.
Metoda: Sdílení informací mezi účastníky, zpětná vazba
Popis metody: Lektor požádá každého účastníka, aby odpověděl na tyto otázky: Jak tento den
hodnotíte? Jaký jste ze sebe měli pocit? Co se vám líbilo nejvíce a co byste ve svém KPZ změnili?
Velká diskuse u kulatého stolu a shromažďování dalších myšlenek na flipchartu. Nástroje:
dotazníky
Trvání: 30 minut, podle počtu účastníků
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MODUL 3 – Digitální nástroje
Tento vzdělávací seminář projektu Solid Base se zabývá sdílením digitálních dovedností a jeho cílem je
umožnit koordinátorům KPZ vědomě si vybírat a používat software. Bez použití moderních
komunikačních prostředků se žádné KPZ neobejde. Objevila se celá řada nástrojů, které byly upraveny
přímo pro potřeby KPZ. V celé Evropě vzniklo několik typů KPZ a pro každý z nich se nejlépe hodí jiný
nástroj. Pro malé a začínající KPZ však mohou být tyto specializované nástroje zbytečně složité.
Jednoduché nástroje často bývají velmi efektivní.
Rádi bychom osvětlili možnosti, které existovaly v době výzkumu. Zároveň budou mít účastníci prostor
vyměnit si zkušenosti, které nástroje pro plnění různých úkolů používají a nakolik je jejich používání
úspěšné.
Jako příklad nástroje pro řízení KPZ si účastníci prakticky vyzkouší OpenOlitor. Zvláštní pozornost bude
věnována aplikaci SolidBase, která byla vyvinuta během stejnojmenného projektu. S její pomocí je
možné rozdělit složité rozpočty KPZ do malých vizuálních skupin a zobrazit je s vysvětlujícími texty.
Potenciální členové tak mohou získat lepší přehled o tom, co je pro financování hospodářství nezbytné.
Cílová skupina
Cílovou skupinou vzdělávacího programu jsou účastníci, kteří působí jako koordinátoři již fungujících
iniciativ KPZ, angažovaní členové se zájmem o IT i zemědělci, kteří již mohou mít zkušenosti se
zapojením do KPZ nebo plánují, že se více zapojí do koordinace. Velmi vítáni jsou i nováčci, kteří se
chtějí s tímto tématem poprvé seznámit.
Předpoklady
Předpokládá se, že většinu účastníků budou tvořit lidé, kteří se do hnutí KPZ již zapojili, např.
koordinátoři a aktivní členové, kteří si chtějí osvěžit nebo prohloubit znalosti řízení KPZ. Očekává se, že
účastníky budou aktivní členové KPZ s vlastní rolí v řízení KPZ nebo lidé, kteří se chtějí více podílet na
koordinaci KPZ. Některé základní digitální dovednosti jsou žádoucí, ale pro účast nejsou absolutně
nezbytné. Účastníci by měli mít elementární znalost fungování počítače: co je operační systém, co jsou
soubory a souborové systémy, co jsou aplikace a jak je instalovat, a měli by mít základní povědomí o
funkcionalitě internetu a online aplikacích.
Účastníci by si měli přinést laptopy. Menší mobilní zařízení (tablety/chytré telefony) nejsou pro
odbornou práci s daty vhodná. Je také možné workshop organizovat v počítačové místnosti. Je třeba
dobré internetové připojení a wifi. Pro některé části vzdělávacího programu je užitečné shromažďovat
nápady fyzicky s použitím moderační sady nástrojů. Je však také možné použít digitální verzi, jako je
online poznámkový blok s možností souběžné editace.
Cíle
Vzdělávací seminář má účastníkům umožnit vědomě si vybírat mezi různými nabídkami softwarových
řešení pro řízení KPZ. To vyžaduje určité znalosti o tvorbě softwaru a filozofiích, které ji provázejí. Po
dokončení tohoto modulu budou účastníci chápat, proč je smysluplné, aby iniciativa solidárního
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ekonomického hnutí používala svobodný software. Navíc budou rozumět tomu, proč by pro své online
datové služby měli využívat hosting spřízněných iniciativ, které působí v rámci hnutí svobodných
hostitelů a představují další aspekt solidární ekonomiky. Účastníci se s tímto tématem seznámí, aby
získali větší povědomí a stimul pro další zkoumání této oblasti.
Účastníci se dozví o existenci nástrojů vhodných pro řízení jejich konkrétního typu KPZ a získají
podrobný přehled o možnostech nástroje OpenOlitor jako jednoho příkladu za všechny. Zaměříme se
i na podrobné pochopení funkcionalit aplikace SolidBase. Její koncepty pro skladování uživatelských
dat SoLiD (Socially Linked Data - sociálně propojená data) budou sloužit jako prostředek pro
„redecentralizaci internetu“, což je koncepce, kterou v oblasti digitálních práv v současné době
požadují aktivisté v reakci na monopoly známých informačních korporací.
Praktické digitální dovednosti na všech úrovních budou procvičovány v praktických částech
vzdělávacího programu, založených na interakci mezi lektory a dalšími účastníky.
Hlavní témata
●
●
●
●

Diskuse o digitálních nástrojích používaných účastníky
Prezentace nástrojů nalezených během výzkumu Solid Base
Představení hnutí za svobodný a otevřený software
Praktická cvičení s použitím nástroje OpenOlitor, aplikace SolidBase a obecných online nástrojů
pro komunikaci a spolupráci

Principy facilitace a vzdělávání
Modul je doplněn o powerpointovou prezentaci, příručku Solid Base a další online zdroje. Jedna část
by měla být věnována prezentaci a druhá vlastní analýze, individuální práci s aplikacemi a práci ve
skupině. Díky odkazům na online zdroje může proces vzdělávání pokračovat i po skončení workshopu.
Obsah tohoto modulu si klade za cíl poskytnout širší přehled o stávajících nástrojích ve světě
svobodného softwaru. Je nezbytné, aby byl přítomen lektor, který zná základní koncepty, vyzkoušel si
existující nástroje pro řízení SPS a získal tak o nich obecný přehled. Zevrubná znalost je nutná v případě
nástroje OpenOlitor, SolidBase aplikace a nástrojů pro komunikaci a spolupráci. Jelikož se skupina na
jednu část programu rozdělí, doporučujeme mít na místě alespoň tři lektory, jednoho pro každý nástroj
(skupinu).

Část 1: Úvod a uvítání
Představení účastníků a lektorů
viz Modul 1

Program Solid Base a program vzdělávacího dne
viz Modul 1
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Stanovení pozice
●

●
●
●

●

Cíl a dovednosti: Účelem této části je vzájemně zjistit více o struktuře a znalostech ve skupině.
Tato část pomáhá upravit workshop tak, aby lépe vyhovoval potřebám účastníků. Účastníci se
lépe poznají, což jim pomůže najít vhodné partnery pro vzájemné předávání dovedností.
Obsah: Účastníkům jsou kladeny otázky a oni mají určit svou pozici na pomyslné čáře napříč
místností.
Metoda: Positioning
Popis metody: Abychom pocítili, jaké mají skupiny zkušenosti s ICT nástroji a svobodným a
otevřeným softwarem, provádíme cvičení zaměřené na stanovení pozice s pomocí
následujících otázek:
○ Nakolik jste se setkali s informačními a komunikačními technologiemi KPZ?
○ Jak dobře se vám používají?
○ Znáte pojem datové suverenity?
○ Nakolik ve svém KPZ diskutujete o použití svobodného a otevřeného softwaru?
○ Zeptejte se účastníků, zda mají další otázky.
Trvání: 15 minut

Část 2: Status quo: nástroje a kritéria
Shromažďování informací o nástrojích, které účastníci potřebují
●

●

●
●

●
●

Cíl a dovednosti: Účastníci dostanou příležitost dozvědět se jeden od druhého, jaké nástroje v
současné době používají a jak. Mohou se prakticky inspirovat tím, jak jsou za pomoci digitálních
nástrojů organizovány jiné iniciativy.
Obsah: Účastníci jsou vedeni k výměně informací o tom, jaké nástroje používají, proč a jak si
je vybírají a jaké s nimi mají zkušenosti. Shromažďování informací o nástrojích představuje
aktivní výměnu znalostí a zkušeností. Jde o dobré východisko k tomu, abychom porozuměli, v
jakém stavu je zavádění informačních technologií u účastníků, jak jsou spokojeni s nástroji a
jakým problémům čelí. Výměna informací má spojit účastníky, kteří používají stejný nástroj
nebo kteří chtějí nástroje změnit, aby hledali poučení u ostatních, a to i po skončení
workshopu.
Metoda: World Café
Popis metody: Shromažďujeme informace o těžkostech a potřebách účastníků. Všichni
účastníci jsou rozděleni do skupin u třech stolů. U každého stolu je pořadatel, který u něj po
celu dobu zůstává a sbírá vstupní informace od účastníků a zapisuje je na velký papír na
flipchartu. Všichni účastníci po 7 minutách rotují od stolu ke stolu. Skupiny u stolů řeší
následující:
○ Nástroje, které používáme, a proč je používáme
○ Naše zkušenosti s nástroji: omezení, možnosti zlepšení, přání
○ Jak vybíráme nástroje pro svou iniciativu: proces, kritéria, implementace?
Po třech kolech pořadatelé u každého stolu představí celé skupině souhrn výsledků.
Moderátoři dají účastníkům prostor prodiskutovat zjištění.
Nástroje: Papír na flipchartu, fixy, páska
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●

Trvání: 30 minut

Představení svobodného a otevřeného softwaru
●

Cíl a dovednosti: Cílem této části je prezentovat principy svobodného a otevřeného softwaru
(FLOSS) jako kritéria pro výběr softwaru.
Poznatky z prezentace o svobodném a otevřeném softwaru:
o FLOSS je zkratka z anglického Free and Libre Open Source Software (svobodný a
otevřený software). Anglické „free“ zde odkazuje ke svobodě, nikoli k ceně. Pro
pochopení konceptu je třeba o něm uvažovat v intencích „svobody projevu“, nikoli
„piva zdarma“. Slovo „libre“ označuje možnost modifikovat kód, nikoli jen vidět jeho
vyčištěnou verzi. Pro zjednodušení se tyto pojmy často používají jako synonyma, takže
většinou, když lidé hovoří o otevřeném (open-source) nebo bezplatném (free)
softwaru, často myslí svobodný a otevřený software.
o Svobodný software dává uživatelům svobodu používat, kopírovat, distribuovat,
studovat, měnit a vylepšovat software. Dává uživateli kontrolu.
o Nesvobodné programy kontrolují uživatele a vývojář kontroluje program, což
z programu činí nástroj nespravedlivé moci.
(https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.en.html)
o Svobodný a otevřený software zabraňuje závislosti zákazníka na konkrétním
dodavateli, umožňuje federování dat, interoperabilitu a vytváření otevřených
standardů, distribuci a svobodné řízení identity a soukromí.
o Proč je to pro hnutí SPS důležité: společné hodnoty komunity, účast, spolupráce,
demokracie a zmocnění uživatelů.
Obsah: Udržitelná digitalizace
Cílem iniciativ SPS je transformovat potravinový systém směrem k ekonomice, která nejen
zpřístupňuje zdravé potraviny, ale také pečuje o ekologické a sociální prostředí. Tento cíl je
stejně důležitý, pokud jde o technologii a digitalizaci. Může být digitalizace udržitelná?
Hardwaru, který používá tzv. konfliktní kovy, podporuje konzumní kulturu u elektronických
zařízení a monopoly, které vlastní velká množství dat, možná budoucnost patřit nebude.
Nadšenci pro technologie a ochránci životního prostředí, kteří se sešli během Bits’n’Bäume,
první konference svého druhu v Německu, formulovali požadavky na socioekologickou
digitalizaci na základě následujících pravidel: socioekologické cíle v návrhu digitalizace,
demokracie, ochrana dat a kontrola monopolů, vzdělávání, aspekty rozvoje a politika
obchodování,
IT
bezpečnost,
dlouhověkost
softwaru
a
hardwaru.
https://bits-und-baeume.org/forderungen/en
V rámci posledního tématu dlouhověkosti doporučujeme otevřený software jako jeden
praktický příklad.Následující kapitola osvětlí téma svobodného a otevřeného softwaru a proč
je důležité o něm v rámci hnutí SPS uvažovat a diskutovat.
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Co je FLOSS a odkud pochází?
FLOSS je zkratka pro Free and Libre Open Source Software (svobodný a otevřený software).
Hnutí za svobodný software vzniklo v 80. letech 20. století a prosazovala ho nadace Free
Software Foundation. Představovalo reakci na rostoucí význam počítačových technologií a
softwaru. V té době se vyvíjel software převážně jako tzv. proprietární software, což bylo
trnem v oku vývojářům, kteří chtěli na softwaru spolupracovat a kontrolovat svá zařízení. Na
rozdíl od proprietárního softwaru, kde se zdrojový kód uchovával v tajnosti, prosazovala
nadace Free Software Foundation takový software, který byl otevřený pro další použití,
studium, úpravu a zdokonalení. Jeho zakladatel Richard Stallman tvrdí, že „free v názvu
neodkazuje na cenu, ale na svobodu ” https://www.gnu.org/bulletins/bull1.txt.
„Svobodný software“ znamená takový software, který respektuje svobodu uživatelů a
komunitu. Říká se, že o „free“ softwaru byste měli uvažovat jako o svobodném, nikoli
bezplatném, tedy ve smyslu svobody projevu, nikoli piva zdarma. Jsou popsány čtyři svobody,
které software musí splňovat, aby mohl být označován jako svobodný. Svoboda používat
program podle vlastního uvážení, studovat ho a dělat v něm změny, distribuovat ho a přispívat
komunitě. Jsou označovány jako čtyři základní svobody.
Čtyři základní svobody softwaru
Jak je uvedeno na domovské stránce GNU, „program je svobodný software, pokud vy jako
uživatel máte čtyři základní svobody:
o
o
o
o

Svoboda 0 je svoboda používat program za jakýmkoliv účelem.
Svoboda 1 je svoboda studovat zdrojový kód a libovolně ho měnit dle vlastních potřeb.
Svoboda 2 je svoboda pořizovat a dále šířit přesné kopie programu a pomáhat tak
ostatním.
Svoboda 3 je svoboda přispívat komunitě vývojem a šířením libovolně pozměněných
verzí programu.

S těmito svobodami mají uživatelé nad programem kontrolu. Pokud uživatelé program
nekontrolují, nazýváme ho „nesvobodný“ nebo „proprietární“ program. Nesvobodný program
kontroluje uživatele a vývojář kontroluje program, čímž se z programu stává nástroj
nespravedlivé moci.“
https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.en.html
Udělování licencí
Jak můžeme zajistit, že je svobodný software skutečně svobodný a svobodný i zůstane?
Ochrana práv autorů a tvůrců softwaru je zajištěna zákony o autorském právu. Tyto zákony
jsou navrženy tak, aby se vývojáři proprietárního softwaru mohli ujistit, že rozšiřování kopií
jejich softwaru je protiprávní, zatímco autorské zákony zároveň zajišťují, aby bylo možné
udělovat licence svobodného softwaru. První svobodný a otevřený operační systém inicioval
Richard Stallman v rámci projektu GNU a dokončil ho jako GNU/Linux. Richard Stallman
vymyslel koncept zvláštního použití autorského práva, tzv. „copyleft“, aby zamezil přeměnu
programu na proprietární software. Převrací koncept autorského práva a dává povolení
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používat, kopírovat, upravovat a zdokonalovat program, ale nepovoluje přidávat omezení.
Kromě toho existuje koncepce „veřejné domény“. Vše ve veřejné doméně patří veřejnosti, a
proto zde neplatí autorské právo.
Proč ne otevřený?
FLOSS znamená svobodný a otevřený software, ale pro podobné koncepty existují i další
zaměnitelné názvy. Například otevřený software byl vytvořen v 90. letech 20. století. Hlavní
myšlenkou bylo vyjasnit koncepci svobodného softwaru, který byl někdy zaměňován s pojmem
„freeware“ - software, který je k dispozici bezplatně. Vedou se neustálé diskuse o tom, zda je
důležitější svoboda nebo otevřenost, ale aby byl kód svobodný, musí být otevřený! Další
pohled na vznik terminologie „otevřeného zdroje“ uvádí, že iniciátoři chtěli, aby koncept
„svobodného softwaru“ byl přístupnější a méně ideologický. Teoreticky se otevřenost
zdrojového kódu zaměřuje více na praktické přínosy spolupracujícího softwaru a více tíhne k
pragmatickému pohledu zaměřenému na obchodní případy. Zatímco vnitřní motivace obou
táborů se liší, praktická zkušenost ukazuje jejich společný přístup. Pokud se podíváme na
licence, které schvaluje FSF a OSI, většinou se překrývají. Většina otevřeného softwaru je ve
skutečnosti svobodný software. Pojem svobodný a otevřený software tento koncept popisuje,
aniž by jednu z filozofických myšlenek upřednostňoval.
●
●
●
●
●

Metoda: Prezentace
Popis metody: Lektor vysvětluje principy svobodného a otevřeného softwaru (FLOSS)
Nástroje: projektor, stránky prezentace
Trvání: 15 minut
Zdroje:
o Solid Base Příručka pro vzdělávací program v oblasti finanční udržitelnosti solidárních
potravinových systémů:
https://kpzinfo.cz/wp-content/uploads/2020/03/solidbase__cz_web.pdf
o Presentation of FLOSS in the context of Solid Base:
https://hack.allmende.io/p/solidbase-floss#/
o Article on the relation of Free Software and Degrowth:
https://www.degrowth.info/en/dim/degrowth-in-movements/free-softwaremovement/
o Position paper for sustainable digitization:
https://bits-und-baeume.org/forderungen/en

Výměna informací a diskuse
●
●
●
●
●

Cíl a dovednosti: Účastníci dostanou příležitost klást otázky a učit se jeden od druhého
Obsah: Účastníci dostanou příležitost klást otázky a učit se jeden od druhého
Metoda: Otevřená diskuse
Popis metody: Lektor se zeptá, zda jsou nějaké otázky a poznámky, a nechává skupinu, aby na
ně odpovídala.
Trvání: 10 minut
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Část 3: Doporučení praktických nástrojů – ekosystém a výběr
Prezentace výzkumu Solid Base zaměřeného - rešerše existujících digitálních
nástrojů pro řízení SPS
●
●

●
●
●
●
●

Cíl a dovednosti: Účastníci získají široké povědomí a přehled o neustále se vyvíjecím
ekosystému dostupného softwaru, vhodného pro řízení SPS.
Obsah: Zkoumání nástrojů Solid Base bylo součástí projektu. Cílem bylo provést průzkum a
určit
software,
který
vhodným
způsobem
uspokojuje
potřeby
SPS.
Nejdůležitější nástroje budou rychle prezentovány a bude uveden název sítě, kde vznikly. Je
vhodné, aby byli účastníci podrobněji obeznámeni s rozdíly mezi typy evropských SPS (tyto
znalosti je možné získat v prvním modulu), ale není to nezbytně nutné.
Metoda: Prezentace
Popis metody: Lektor shrne soubornou prezentaci o svobodném a otevřeném softwaru,
vhodném pro řízení SPS.
Nástroje: Projektor, stránky prezentace
Trvání: 15 minut
Zdroje:
○ Solid Base Příručka pro vzdělávací program v oblasti finanční udržitelnosti solidárních
potravinových systémů:
https://kpzinfo.cz/wp-content/uploads/2020/03/solidbase__cz_web.pdf
○ A summary of the findings in text form: https://solidbase.info/recommendations/

Úvod do řešení pro komunikaci a spolupráci
●

●

Cíl a dovednosti: Účastníci získají praktické informace o nástrojích svobodného a veřejného
softwaru pro komunikaci a spolupráci a seznámí se s nejdůležitějšími URL, aby získali přístup k
dalšímu vzdělávání.
Obsah:
Pod pojmem nástroje pro spolupráci rozumíme online nástroje, které umožňují souběžné
provádění pracovních postupů, aniž by bylo třeba být na jednom místě. Připomíná koncepci
„bezpapírové kanceláře“, kde se vše ukládá digitálně a vše je dostupné pro všechny členy týmu.
Potřebujeme nástroje pro vzájemnou spolupráci, abychom mohli sdílet soubory, pracovat
současně na dokumentech, sdílet kalendář, kontakty a dělat si poznámky. Do nabídky nástrojů
patří například:
○ Nextcloud: pro sdílení souborů, kalendáře a kontaktů
○ OnlyOffice: sdílené editování dokumentů
○ Etherpad & CodiMD: poznámky
Komunikace
Komunikace je nejběžnější důvod pro používání IT nástrojů. Iniciativy rozlišují interní
komunikaci mezi pracovními skupinami a členy a externí komunikací. Stávající nástroje
můžeme zhruba rozdělit na nástroje pro komunikaci typu „jeden s mnoha“ a „mnozí
s mnohými“. Komunikace mezi jedním a mnoha účastníky je jednosměrná komunikace, kde se
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mají informace předávat a nikoli nutně projednávat. Patří sem webové stránky, blogy,
informační zpravodaje a do určité míry také sociální média. Nástroje pro komunikaci více lidí s
více lidmi umožňují dynamičtější komunikaci. Patří sem chat/messenger, e-maily, mailing listy,
fora, Wiki, skupinové hovory, sociální média a systémy pro řízení obsahu (CMS) pro webové
stránky. Podrobnější údaje naleznete v doporučeních projektu SolidBase.
●
●
●
●
●

Metoda: Prezentace
Popis metody: Lektor krátce uvede některé doporučené nástroje pro komunikaci a spolupráci
Nástroje: projektor, stránky prezentace
Trvání: 30 minut
Zdroje:
○ Solid Base Příručka pro vzdělávací program v oblasti finanční udržitelnosti solidárních
potravinových systémů:
https://kpzinfo.cz/wp-content/uploads/2020/03/solidbase__cz_web.pdf
○ https://solidbase.info/recommendations/#communication

Aplikace SolidBase
●
●

Cíl a dovednosti: Účastníci se poprvé prakticky seznámí s aplikací SolidBase a s nejdůležitějšími
jednotnými adresami zdroje (URL), aby získali přístup k dalšímu vzdělávání.
Obsah: Aplikace SolidBase je vzdělávací nástroj pro plánování a prezentaci rozpočtu. Byla
vyvinuta na pomoc při budování účetních kapacit pro koordinátory iniciativ, které jsou aktivní
v solidárních potravinových systémech, ale je použitelná i pro všechny druhy solidárních a
socioekonomických podniků.
Tato aplikace poskytuje strukturu pro projektování a vizualizaci ročních a měsíčních nákladů
na SPS. Veškeré náklady lze přiřadit kategorii nákladů a každá kategorie je propojena s
vysvětlujícím textem. Výsledný přehled poskytuje realistický obrázek veškerých nákladů, které
vznikají při skutečně udržitelné produkci potravin, a proto zvyšují ochotu (potenciálních) členů
přispět přiměřenou částkou peněz. Díky rozpočtu je možné předložit jasné informace o
veškerých nákladech zahrnutých do metod agroekologického pěstování, budování komunity a
dalších společensky nebo ekologicky cenných procesů, které se v rámci solidárních
potravinových systémů odehrávají.
Vysvětlující texty je možné také použít pro vzdělávání koordinátorů SPS ohledně příslušných
kategorií nákladů, aby při tvorbě rozpočtu na žádné náklady nezapomněli. Koncepce
hnízdování činností se používá pro zjednodušené členění celého hospodářství do logických
jednotek. Mohou to být obchodní pobočky (hospodářství, zahradnictví, pekařství),
marketingové kanály (co se produkuje pro KPZ a co ne?), nebo dokonce postupy produkce
(jeden záhon mrkve, měsíční náklady na krávu).
Možnost srovnání podnikatelského rozpočtu s předem definovanými ukázkovými rozpočty
pomáhá novým iniciativám pamatovat na všechny nezbytné náklady a budovat realističtější
rozpočet pro vlastní podnikání.
SolidBase vaše data ukládá na technologii SoLiD (koncept solidárně vázaných dat). Abyste
mohli aplikaci používat, musíte se registrovat na veřejném SoLiD serveru. SoLiD je technologie
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pro „redecentralizaci“ webu. Umožňuje skladování vašich dat mimo aplikaci, a tím zabraňuje
monopolizaci dat a zároveň vám umožňuje velmi konkrétně definovat přístupová práva.
Je třeba mít na paměti, že aplikace SolidBase není schopna vést veškeré účetnictví ani
monitorovat finance SPS (prozatím). Jediné dostupné plnohodnotné účetní řešení ze světa
svobodného a otevřeného softwaru je GnuCash. V části 5 uvádíme další podrobnosti.
●
●
●
●
●

Metoda: Živé demo.
Popis metody: Lektor otevře aplikaci v prohlížeči a prezentuje příklad rozpočtu (v místním
jazyce). Vysvětlí základní pojmy aplikace.
Nástroje: Projektor
Trvání: 30 minut
Zdroje:
○ solidbase.info
○ app.solidbase.info
○ https://learn.solidbase.info/en/solidbase/
○ https://solid.inrupt.com/how-it-works

Příklad nástroje pro řízení: OpenOlitor
●
●

●
●

●
●

Cíl a dovednosti: Účastníci získají prvotní praktické informace o nástroji OpenOlitor a seznámí
se s nejdůležitějšími URL, aby získali přístup k dalšímu vzdělávání.
Obsah: OpenOlitor je webová vícejazyčná platforma, která pomáhá nastavit platformu
komunitou podporovaného zemědělství a propojuje zemědělce a spotřebitele. OpenOlitor je
publikován v rámci licence AGPL v3 a obsahuje funkcionality, které odpovídají potřebám
iniciativ KPZ, např. správa členů, plánování dodávek, sledování plateb a sestavování výkazů.
Kromě portálu pro správu umožňuje členský portál získat přístup k informacím o vlastním
členství a přihlásit se na pracovní dny na statku. OpenOlitor vznikl v roce 2015 ve švýcarském
Bernu a na jeho financování se podílelo i federální ministerstvo zemědělství. Byla založena
asociace OpenOlitor, která dohlíží na údržbu kódu a dokumentace. Rozrůstá se mezinárodní
komunita, jejíž součástí je i německá organizace „Sunu“, která dodala funkcionality, jako je
SEPA platba, a přispěla k internacionalizaci softwaru. OpenOlitor je pouze jedním z nástrojů v
neustále se vyvíjejícím ekosystému. Pro vzdělávací příručku byl zvolen jako příklad
specializovaného softwaru pro KPZ.
Metoda: Prezentace v kombinaci s živou demo verzí.
Popis metody: V aplikaci jsou stručně představeny základní informace, účel a funkcionalita
nástroje OpenOlitor. Na krátké demo verzi v živém provozu je možné ukázat některé předem
definované procesy.
Trvání: 15 minut
Zdroje:
o http://openolitor.org
o https://learn.solidbase.info/en/openolitor/
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Část 4: Praktické zkušenosti a uživatelské testování aplikace
SolidBase
Nastavení SoLiD účtu
●
●
●
●
●
●
●

Cíl: Účastníci budou mít SoLiD účet a přístup k aplikaci SolidBase
Obsah: Pro využívání aplikace SolidBase si uživatelé musí vytvořit účet SoLiD. Tento úkol
provedeme v této části programu, abychom zajistili, že přístup má každý účastník.
Metoda: Ukázka a vlastní implementace
Popis metody: Lektor ukáže proces vytvoření účtu a účastníci provedou jednotlivé kroky.
Nástroje: Jednotlivé laptopy, WIFI připojení, projektor
Trvání: 5 minut
Zdroje:
o https://learn.solidbase.info/en/solidbase/task-1/

Cvičení
●

●

●
●

●
●
●

Cíl: Účastníci se seznámí s funkcionalitou aplikace SolidBase. Získají informace o vzorovém
rozpočtu a možnostech sdílení nástroje. Účastníci také poskytnou zpětnou vazbu a prodiskutují
možnosti dalšího zdokonalení nástroje.
Obsah: Účastníci se seznámí s nástrojem a naučí se, jak nastavit, editovat a sdílet rozpočet.
Praktické zkušenosti poskytnou účastníkům možnost experimentovat a vyzkoušet nástroj v
bezpečném prostředí pod vedením odborníků.
Metoda: Získávání praktických zkušeností pomocí cvičení a živého testování.
Popis metody: Pro jednotlivé nástroje jsou připravena cvičení, která účastníci plní. Účastníci
vytvářejí skupiny po 2-3 lidech a plní zadání. Dostanou úkol a podpůrnou dokumentaci, jak
postupovat. Lektoři jim poskytnou odborné vedení a budou odpovídat na otázky. Účastníci jsou
vedeni k tomu, aby úkoly plnili svým individuálním tempem. Lektor bude cvičení provádět také
a bude postup zobrazovat na projektoru, aby účastníci získali další vodítko.
Nástroje: Jeden počítač na osobu, dobré internetové připojení /WIFI, projektor
Trvání: 60 minut
Zdroje:
o https://learn.solidbase.info/en/solidbase/

Zpětná vazba a diskuse
●
●
●
●
●
●

Cíl: Organizátoři akce dostávají zpětnou vazbu od účastníků ohledně funkcionality aplikace a
diskutují o možných případech využití a zdokonalení.
Obsah: Hodnocení aplikace včetně diskuse o získané zpětné vazbě z praktického cvičení.
Metoda: Otevřená diskuse
Popis metody: Účastníci budou sdílet své názory a nápady ohledně aplikace. Každý účastník
má možnost vystoupit s jedním příspěvkem. Vstupy se zapisují do bloku nebo na flipchart.
Nástroje: Flipchart (není nezbytné)
Trvání: 10 minut
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Část 5: Praktické zkušenosti se správou KPZ, účetnictvím a
nástroji pro komunikaci a spolupráci
Příklady vybraných nástrojů
●

●

Cíl a dovednosti: Účastníci se naučí pohodlně používat příslušné nástroje na základě plnění
úkolů a vlastních pokusů pod vedením odborníků. Účastníci budou moci klást otázky a
zkoumat, zda a jak jim mohou nástroje pomoci při každodenní správě a komunikaci.
Obsah: Účastníci se seznámí s nástroji a osvojí si jednoduché procesy. Množství praktických
zkušeností dá účastníkům možnost experimentovat a testovat nástroj v bezpečném prostředí
pod vedením odborníků. Ve druhém bloku si účastníci mohou vybrat z nabídky nástrojů, které
si chtějí prakticky vyzkoušet. Nabídka nástrojů je uvedena v části 3 a účastníci si mohou podle
libosti vybrat možnost, která je pro ně nejzajímavější.
Správa KPZ
Jako příklad nástroje pro správu KPZ se blíže podíváme na OpenOlitor. Zkušenosti s nástroji pro
komunikaci a spolupráci (nepovinné). Tato kategorie je obrovská. Jde o hlavní způsob využívání
IT v občanské společnosti. Na jaké nástroje se soustředit závisí na znalosti lektorů a zájmech
účastníků. Mezi stávající, nejčastěji využívané nástroje na světě patří:
▪
▪
▪
▪

messengery: Matrix
fóra: Discourse
sociální média: Fediverse
nástroje pro spolupráci: Nextcloud

Účetnictví:
Úvod do nástroje GnuCash (nepovinné). GnuCash je účetní software pro fyzické osoby a malé
podniky. Jde o desktopový program, který je k dispozici v bezplatné licenci pod GNU GPL. Na
webových stránkách je popsán následovně:
„Je navržen tak, aby byl uživatelsky jednoduchý a zároveň výkonný a flexibilní. GnuCash vám
umožní mít přehled o vašich bankovních účtech, akciích, příjmech a výdajích. Práce s
programem je stejně rychlá a intuitivní jako s pokladní knihou. Je založen na profesionálních
účetních postupech, aby vaše účty byly vyrovnané a výkazy přesné.“ Podle zjištění projektu je
GnuCash jediný plnohodnotný svobodný a otevřený účetní software, který je vhodný pro
mezinárodní komunitu. Je hojně využívaný a má rozvíjející se dlouhodobou komunitu
podporovatelů, uživatelů a programátorů. K dispozici je i rozsáhlá dokumentace.
Bez ohledu na tyto skutečnosti není podvojné účetnictví snadná záležitost a GnuCash stále
obsahuje určité nástrahy. Při plnění tohoto úkolu musí asistovat zkušený lektor.
●
●

Metoda: Získávání praktických zkušeností pomocí cvičení a živého testování.
Popis metody: Pokud je možné získat pro volitelný obsah bloků více lektorů, skupina se rozdělí.
Čím více bude lektorů, tím více studijních skupin může vzniknout. Nejlepší možnost by byla
vzájemná výměna zkušeností mezi účastníky.
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Účastníci by měli plnit předem připravená cvičení pro OpenOlitor. Účastníci jsou rozděleni do
skupin po 2-3 lidech a plní zadání. Dostanou úkol a podpůrnou dokumentaci, jak postupovat.
Lektoři jim poskytnou odborné vedení a budou odpovídat na otázky. Účastníci jsou vedeni k
tomu, aby úkoly plnili svým individuálním tempem. Lektor bude plnit cvičení také a promítat
postup na projektoru, aby účastníci získali další vodítko.
V blocích nepovinného obsahu si skupina svobodně vyzkouší nástroje podle pokynů lektora. V
případě nástrojů pro komunikaci a spolupráci je třeba se rozhodnout, na jaké nástroje se
skupina zaměří, během prvních 15 minut.
●
●
●

Nástroje: Jeden počítač na osobu, dobré internetové připojení /WIFI, projektor
Trvání: 75 minut
Zdroje:
o Solid Base Příručka pro vzdělávací program v oblasti finanční udržitelnosti solidárních
potravinových systémů:
https://kpzinfo.cz/wp-content/uploads/2020/03/solidbase__cz_web.pdf
o OpenOlitor: https://openolitor.org/, https://learn.solidbase.info/en/openolitor/
o Communication: https://solidbase.info/recommendations/#communication
o Why Matrix is the most interesting messaging solution today,
https://bitleaf.de/2018/10/16/why-matrix-is-the-most-interesting-messagingsolution-today/
o Matrix introduction https://matrix.org/docs/guides/introduction/
o Discourse, Why it’s just the best forum:
https://www.slant.co/topics/898/~best-web-forum-software-packages
o Discourse new users guide:
https://meta.discourse.org/t/discourse-new-user-guide/96331
o Fediverse, What’s that?: http://en.wikipedia.org/wiki/Fediverse
o Collaboration: https://hack.allmende.io/solidbase-collaboration
o Nextcloud:
https://nextcloud.com/;
https://nextcloud.com/talk/;
https://nextcloud.com/collaboraonline/;
https://nextcloud.com/onlyoffice/;
https://apps.nextcloud.com/apps/text; https://apps.nextcloud.com/apps/calendar
o GnuCash: https://wiki.gnucash.org/wiki/Using_GnuCash

Část 6: Závěr
Hodnocení a zpětná vazba
●

●
●
●
●

Cíl: Organizátoři akce získají zpětnou vazbu od účastníků ohledně kvality vzdělávacího
programu, účastníci si znovu promyslí obsah vzdělávacího programu a použitou metodologii a
budou mít čas na vzájemnou výměnu pocitů a seznámení s následující částí programu.
Obsah: Hodnocení části vzdělávacího programu
Metoda: Hodnotící formulář a diskuse
Popis metody: Účastníci vyplní připravený hodnotící formulář a s facilitátorem a lektory
projednají obsah a metodologii.
Trvání: 45 minut
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MODUL 4 - Participativní a inkluzivní techniky
Tento vzdělávací seminář projektu Solid Base se zaměřuje na nejvýjimečnější aspekt solidárních
potravinových systémů SPS, kterým je rozvoj komunity. V případě těchto iniciativ platí skupina
spotřebitelů spravedlivou cenu za vyprodukované potraviny a často dobrovolně plní koordinační úkoly.
Tato forma zvláštního fungování je obvykle výzvou pro ty, kdo se nikdy komunitní iniciativy neúčastnili.
Dlouhodobá finanční udržitelnost těchto iniciativ silně závisí na řízení komunity, komunikaci a
transparentním provozu. Modul 4 představuje některé klíčové participativní a inkluzivní techniky a
přispívá ke zlepšení takových měkkých dovedností, které mohou podpořit nejangažovanější zemědělce
nebo spotřebitele při budování úspěšných potravinových komunit.
Cílová skupina
Cílovou skupinou vzdělávacího programu jsou účastníci,, kteří plánují zapojení do provozu SPS nebo se
ho již účastní a budou nebo již jsou zapojeni do komunitního řízení a provozu. Partnerské organizace
tento modul testovaly primárně s dotčenými osobami komunit KPZ, ale toto téma může být relevantní
i pro jiné místní solidární potravinové komunity (např. skupiny odběratelů, družstva nebo komunitní
farmářské trhy apod.), kde demokratický a participativní provoz silně závisí na místních komunitách.
Předpoklady
V ideálním případě by pro zajištění kontinuity měli dospělí účastníci před účastí ve vzdělávacím modulu
4 absolvovat moduly 1 až 3. S použitím metody výběru (např. dotazník, osobní rozhovor) se ho mohou
zúčastnit i ti, kdo mají praktické zkušenosti s komunitním řízením SPS. Doporučujeme také přizvat
různé dotčené osoby (např. zemědělce, koordinátory, členy základních skupin), neboť modul 4 se
zaměřuje na inkluzivní techniky, a proto jsou pro proces vzdělávání důležité různé úhly pohledu těchto
skupin.
Cíl
Vzdělávací seminář se zaměřuje na nejvýjimečnější aspekt SPS - komunitou podporovaný provoz, který
vyžaduje zvláštní znalosti: rozhodovací techniky vhodné pro komunity, participativní tvorba rozpočtu,
sdílení úkolů, práce s dobrovolníky a řešení problémů (poskytování zpětné vazby a řízení konfliktů).
Hlavní témata
●
●
●
●
●
●
●

Komunitní organizace a plánování
Konsenzuální rozhodování
Sociokracie
Životní cyklus dynamiky skupiny
Facilitace setkání
Poskytování zpětné vazby
Eskalování konfliktů
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Cíle a výsledky
Účastníci získají speciální měkké dovednosti, které jsou třeba pro úspěšné řízení iniciativ SPS:
●
●
●
●
●

Dovednosti zaměřené na rozvoj skupiny a řízení konfliktů spolu s použitím komunikačních
technik.
Facilitace skupinového řešení problémů, rozhodování a plánování.
Znalost budování konsenzu.
Znalost řízení dobrovolníků.
Základní organizační dovednosti pro sociální podnikání.

Principy facilitace a vzdělávání
Z participativního přístupu vzdělávacího programu Solid Base vychází tato vzdělávací metodologie, ve
které se počítá s intenzivní účastí jednotlivců, interaktivní práci ve skupině, skupinové plánování,
plánování do budoucna, krátké prezentace, poskytování zpětné vazby, plány řešení problémů a
divadelní pedagogiku. Účastníci budou mít možnost neformálně si vyměňovat zkušenosti během
přestávek.

Část 1: Rozcvička
Prolomení ledů a představení účastníků - “Kouzelný míč”
●

Popis metody: Lektorů stručně shrne cíl a harmonogram semináře a vysvětlí, jak je propojen s
předcházejícími semináři projektu Solid Base.
Skupina bude stát v kruhu a lektor účastníkům představí „kouzelný míč“. Člověk, který má míč
v rukou, má právo mluvit, ale může si ho nechat pouze 1 minutu. Lektor hodí míč jednomu z
účastníků a zároveň řekne jeho jméno. Tato osoba chytí (pomyslný) míč a znovu řekne své
jméno, svou roli (výrobce, člen, koordinátor) a svou motivaci pro účast. Další lektor sleduje čas,
a pokud přesáhne jednu minutu, zazvoní na zvoneček nebo dá nějaký hlasový signál.

●
●
●

Nástroje: Míč (může být nahrazen „pomyslným“ míčem)
Trvání: 5 minut - 25 minut
Zdroje:
o Seznamovací techniky - Icebreakers:
https://sixth.ucsd.edu/_files/_home/student-life/icebreakers-teambuildingactivities-energizers.pdf

Mapování stávající situace v KPZ
●

Cíl a dovednosti: Tato část semináře pomáhá určit hlavní nesnáze, které provázejí práci s lidmi,
skupinami a komunitami na základě osobních zkušeností účastníků. Jelikož se jedná o jedno z
klíčových témat modulu, přispívá tato metodologie k tomu, aby účastníci věděli, nač se
příslušný den zaměří, a zároveň bude tvořit základ pro další části programu.
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●

●
●

Obsah: Na základě některých klíčových prohlášení mohou účastníci vyjádřit své názory na práci
s lidmi, skupinami a komunitami, přičemž hlavní pozornost bude věnována místním solidárním
partnerstvím pro agroekologii a komunitou podporovanému zemědělství. Prohlášení mohou
být upravena na základě místních podmínek nebo potřeb.
Navrhovaná prohlášení:
o Hlavní výzvou při práci s lidmi je řádná komunikace.
o KPZ je komunita, protože lidé mají stejný hodnotový systém.
o V komunitě by měl být zapojen každý stejně.
o Při budování komunity je klíčovou činností dobrovolnictví.
Metoda: Sociometrické metody
Popis metody: Lektoři požádají účastníky, aby vstali, a ukážou jim „pomyslnou čáru“
v místnosti. Ta funguje jako stupnice měření: jeden konec čáry znamená „zcela souhlasím“,
druhý konec znamená „zcela nesouhlasím“. Lektoři čtou prohlášení jedno po druhém a žádají
účastníky, aby se postavili na pomyslné měřítko podle toho, zda s prohlášením
souhlasí/nesouhlasí. Když si všichni najdou své místo na čáře, lektoři se zeptají 4-5 účastníků,
proč si tuto část stupnice vybrali. Doporučujeme ptát se těch, kdo stojí na koncích nebo
uprostřed čáry.
Prohlášení je možné upravit na místní poměry, ale časový limit umožňuje pracovat pouze se 34, pokud je na následnou diskusi vyhrazeno 7-10 minut.

●
●

Nástroje: Je možné čáru znázornit pomocí šňůry.
Trvání: 30 minut

Ideální KPZ - kam se máme dostat?
●

●

●
●

Cíl a dovednosti: Představy o tom, kam se účastníci touží dostat, je ještě více spojí
s praktickými činnostmi budování komunity. Je třeba se jimi zabývat během vzdělávacího
programu a dokonce i později. Tato činnost zlepšuje dovednosti účastníků při plánování.
Obsah: Dospělí účastníci si představují svá KPZ a přemýšlejí o osvědčených postupech
z hlediska komunikace, vztahu mezi členy (spotřebiteli/jedlíky) a zemědělcem, spolupráce ve
skupině, plánování a příspěvků.
Metoda: Vytváření představ v malých skupinách a mezi všemi účastníky
Popis metody: Lektoři utvoří tři malé skupinky (po čtyřech lidech, pokud počítáme s 12
účastníky) a požádají je, aby na velký papír načrtli ideální části KPZ. Je třeba uvést vztah mezi
aktéry a je možné připojit i klíčová slova. K hlavním aktérům patří: zemědělci KPZ, koordinátoři,
členové, pracovníci (dle místních charakteristik KPZ). Pro lepší pochopení je třeba během této
časti programu napsat seznam klíčových aktérů na flipchart nebo na tabuli.
Lektoři mohou pokládat návodné otázky, např.:
o
o
o

Jak je mezi hlavními aktéry organizována komunikace?
Kdy se organizuje plánování? Kteří aktéři jsou do této činnosti zapojeni a jak?
Čím různí aktéři převážně přispívají?
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Skupiny mají 15 minut, aby načrtly obrázek. Poté každá skupina v pěti minutách prezentuje
svou práci a tuto část uzavře 10minutová dlouhá velká skupinová diskuse. Ve velké diskusi ve
skupině lektoři poukazují na hlavní podobnosti a rozdíly mezi skupinami a vysvětlují význam
vztahů v KPZ/komunitě.
●
●

Nástroje: Flipcharty, barevná pera a pastelky
Trvání: 40 minut

Část 2: Rozhodovací techniky
Co je konsenzuální rozhodování a jak ve skupině nebo KPZ funguje?
●

●

●

Cíl a dovednosti: Vytváření konsenzu je důležitý nástroj aktivního občanství. Vychází z hodnot
rovnosti, svobody, spolupráce a respektu k potřebám každého člověka a všechny tyto hodnoty
jsou pro komunity KPZ zásadní. Komunitní technika je důležitá nejen pro plné začlenění členů
skupiny do rozhodování, ale také přispívá k rozvoji smyslu pro vlastnictví. Tvorba konsenzu
zahrnuje hledání řešení, která jsou pro všechny přijatelná. Když všichni s rozhodnutím souhlasí,
je mnohem větší pravděpodobnost, že ho zrealizují. Z dlouhodobého hlediska lidé mnohem
spíše zůstanou angažovaní ve skupině, která vyslyší jejich názory a uspokojí jejich potřeby.
Účastníci vzdělávacího programu se dozvědí základní informace o konsenzuálním rozhodování
a udělají si přehled, jak ho mohou ve svých komunitách využít, a zároveň získají základní měkké
dovednosti pro řešení problémů.
Obsah: Účastníci jsou seznámeni s následujícími kroky při konsenzuálním rozhodování.
(Podrobný diagram a hlavní zdroj: https://www.seedsforchange.org.uk/consflow.pdf)
○ 1. Uveďte a vysvětlete otázky, o nichž je třeba rozhodnout. Seznamte zúčastněné s
podstatnými informacemi.
○ 2. Diskutujte o dané problematice a hledejte nápady. Shromažďujte problémy, obavy
a nápady na řešení. Prozkoumejte téma ze všech stran a diskutujte o jednotlivých
podnětech. Začněte uvažovat o možných řešeních různých obav. Některé nápady
vyřaďte, sestavte užší seznam ostatních nápadů.
○ 3. Hledejte prvotní návrhy. Snažte se najít takový návrh, který v sobě bude spojovat to
nejlepší z projednávaných podnětů. Hledejte řešení, které bude odpovědí hlavní obavy
zúčastněných.
○ 4. O návrhu diskutujte, vyjasňujte ho a upravujte. Dbejte na to, aby byly vyslyšeny
všechny přetrvávající obavy a aby každý dostal možnost se vyjádřit. Hledejte způsoby,
jak návrh vylepšit tak, aby byl pro skupinu ještě přijatelnější.
○ 5. Zjistěte, zda o návrhu panuje shoda. Pokud ne, měli byste prověřit překážky, otázky
ponechané stranou, výhrady, dohodu a konsenzus.
○ 6. Uveďte rozhodnutí do praxe. Jestliže neexistují žádné překážky ani není příliš mnoho
těch, kteří se od rozhodnutí distancují nebo k němu mají výhrady, a panuje aktivní
shoda, rozhodnutí by mělo být uvedeno do praxe. Skupina by se měla dohodnout, kdy
a jak k tomu dojde a kdo se tohoto úkolu zhostí.
Metoda: Diskuse v malých skupinách a mezi všemi účastníky
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●

●
●
●

Popis metody: Jaké jsou kroky v tomto typu rozhodování? Účastníci pracují ve dvojicích nebo
trojicích a všichni dostanou krátký popis uvedených šesti kroků. Dvojice mají osm minut na
projednání příslušného kroku a vytvoření seznamu, jak tento krok může fungovat dobře nebo
špatně (nejlépe ze zkušenosti z práce v jejich vlastních KPZ, ale lze uvádět i další příklady). Před
všemi účastníky dvojice představí svůj seznam zkušeností a na závěr celá skupina projedná,
proč je tento proces v životě KPZ důležitý.
Nástroje: Vytištěné seznamy šesti hlavních kroků, flipcharty, pera, tužky
Trvání: 60 minut
Zdroje:
○ Solid Base Příručka pro vzdělávací program v oblasti finanční udržitelnosti solidárních
potravinových systémů:
https://kpzinfo.cz/wp-content/uploads/2020/03/solidbase__cz_web.pdf
○ Guide on consensus making: https://www.seedsforchange.org.uk/consensus
○ A Consensus Handbook Cooperative decision-making for activists, coops and
communities, Seeds for Change Lancaster Cooperative Ltd, 2013, Ke stažení
https://www.seedsforchange.org.uk/handbookweb.pdf

Alternativní možnost: Pokud pracujete se zavedenějšími KPZ nebo sítěmi, může být konsenzuální
rozhodování nahrazeno nebo doplněno tématem sociokracie.
Sociokracie je nový, společensky odpovědný systém řízení a správy pocházející z Nizozemska, kde ho v
roce 1945 vytvořil Kees Boeke. Představuje jedinečnou formu organizace a rozhodování, kterou
některé KPZ využívají. Sociokracie umožňuje lidem efektivně vést a být vedeni a současně si být stále
rovni. Jde o metodologii samosprávy, která je založena na třech základních pilířích
(http://sociocracyforall.org). Další informace o tomto tématu jsou uvedeny v příručce pro účastníky.

Životní cyklus dynamiky skupiny
●

●

Cíl a dovednosti: Je představena krátká, ale důležitá teorie, která pomáhá pochopit životní
cyklus skupinové dynamiky. Pro lokální sociální partnerství pro agroekologii a KPZ komunity
může být podstatná, protože koordinátoři a další hlavní organizátoři potřebují vědět, že
„bouření“ je typickou fází vývoje komunity a dá se s ním pracovat. V případě KPZ, kde vznikají
různé druhy úkolů najednou (práce v hospodářství, komunikace, dodávky, budování komunity
atd.) jsou zásadními faktory úspěchu vědomá koordinace, rozdělování kompetencí a
spolupráce.
Obsah: Lektoři vysvětlí teorii Bruce Tuckmana (která popisuje čtyři fáze vývoje skupiny formování, bouření, normování a optimální výkon) na postupném vývoji malých skupin.
○ Formování: V této fázi je většina členů pozitivní a milá. Někteří jsou neklidní, protože
zcela nepochopili, jakou práci bude tým vykonávat. Tato fáze může trvat po určitou
dobu, kdy spolu lidé začínají pracovat a kdy se snaží poznat své nové kolegy.
○ Bouření: Tým se posune do fáze bouření, kdy lidé začínají posouvat hranice, které byly
nastaveny ve fázi formování. V této fázi řada týmů selže.
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○

●
●

●
●
●

Normování: „Vyřešené neshody a střety osobností přinášejí větší intimitu a vytváří se
duch spolupráce.“ Členové skupiny se lépe znají, mohu se společensky stýkat a jsou
schopni žádat jeden druhého o pomoc a poskytovat zpětnou vazbu. Lidé silněji pociťují
závazek dosáhnout cíle skupiny.
○ Optimální výkon: „Jakmile jsou normy a role skupiny stanoveny, zaměří se členové
skupiny na dosažení společných cílů a často dosahují nečekaných úspěchů.“ Být
členem týmu se v této fázi zdá jednoduché a lidé, kteří přicházejí nebo odcházejí, výkon
skupiny nenaruší.
Metoda: Prezentace a diskuse v celé skupině
Popis metody: Lektoři během 10 minut vysvětlí teorii za pomoci prezentace a krátkého filmu.
Skupina má 15 minut na prodiskutování tématu. Diskusi je možné zahájit otázkou: „Jaké fáze
jste v práci své KPZ zažili?“ Lektoři se ptají na skutečné situace a pomáhají určovat, k jaké fázi
Tuckmanovy teorie se vztahují.
Nástroje: Prezentace
Trvání: 25 minut
Zdroje:
○ https://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_86.htm
○ http://ns4business.com.br/tuckmans-stages-of-group-development/
○ https://en.wikipedia.org/wiki/Tuckman%27s_stages_of_group_development
○ B. W. Tuckman and M. A. C. Jensen (1977), ‘Stages of small group development
revisited’, Group and Organization Studies, vol.2, no.4, pp.419-27.

Část 3: Facilitace a poskytování zpětné vazby
Co je facilitované setkání a proje pro komunity dobré
●

●

Cíle a dovednosti: V životě KPZ nebo LSPA (lokální solidární partnerství pro agroekologii) jsou
komunitní setkání pro každodenní fungování nepostradatelná, zejména při strategickém
rozhodování. Členové potravinových komunit by měli dostávat informace, vyjadřovat své
názory, brát na sebe úkoly a rozhodovat o společných otázkách. Bez pomoci profesionálního
facilitátora však není snadné držet se stanoveného programu, regulovat členy skupiny, kteří
mají tendenci zaujímat v diskusi dominantní postavení, vyslechnout všechny přítomné nebo
zakončit setkání včas. Těmto problémům je možné předejít tím, že hlavní členové komunit KPZ
mají základní dovednosti, které jsou pro tento druh facilitace nutné. Facilitaci je možné se
naučit za použití praktických zkušeností, reflektováním vlastní zkušenosti ze setkání a
sledováním ostatních facilitátorů. Konkrétně facilitace setkání v sobě zahrnuje řadu rolí a
úkolů, například zajistit, aby se lidé drželi tématu, sledovat čas, pečlivě poslouchat, co všichni
říkají, a řešit problémy. V této části budou účastníci provedeni hlavními kroky facilitovaného
setkání a budou využívat své osobní zkušenosti.
Obsah: Účastníci vzdělávacího programu si osvojí hlavní kroky facilitovaného setkání:
○ Příprava (o čem setkání je, kam se chceme dostat, tvorba programu)
○ Východisko
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○

●
●

Já-my-to (podle Kay Tift jsou v každé skupině vždy na programu tři hlavní témata.
Říkáme jim „já“, „my“ a „to“. „Já“ je o tom, kdo jsem a jak se právě cítím. „To“ je vztah
mezi mnou a ostatními ve skupině. „My“ odkazuje k vzájemnému chování, např. ke
kultuře našich setkání, a týká se našich společných vztahů. Tato teorie je o tom, co
děláme společně, co je náš společný úkol a na co se zaměřujeme)
○ Znaky, signály (jaké jsou znaky toho, že jsou lidé během procesu zcela přítomni nebo
ne? Míra energie, skupinová dynamika)
○ Zapojení do skupinového procesu (jak lze zapojit názory, pochybnosti apod. všech
členů?)
○ Závěr (vyjádření, další kroky, pocity)
Metoda: Diskuse v malých skupinách
Popis metody:
I. část: Projděme si proces setkání nebo diskuse. Lektoři vytvoří pomocí šátků nebo papírů
pomyslný říční tok. Výše uvedených šest bodů mají napsaných na papíře tak, aby byly snadno
čitelné. Provádějí skupinu řekou a dávají při tom na zem papíry a kladou otázky o každé fázi
(proč je to důležité; o jaké zkušenosti se účastníci v souvislosti s jednotlivými fázemi mohou s
ostatními podělit).
Nejlepší je mít dva lektory, kteří budou pracovat se dvěma menšími skupinami.
II. část: Diskuse mezi všemi účastníky o tématu, otázkách, sdílení zkušeností. Lektoři mohou
tuto část zahájit krátkým souhrnem hlavních zjištění ve svých skupinách.

●
●
●

Nástroje: Šátek nebo provaz, šest bodů vytištěných na papíře
Trvání: 30 minut pro krátké diskuse ve skupinách + 15 minut pro diskusi všech účastníků
Zdroje:
○ Solid Base Příručka pro vzdělávací program v oblasti finanční udržitelnosti solidárních
potravinových
systémů:
https://kpzinfo.cz/wp-content/uploads/2020/03/solidbase__cz_web.pdf
○ Long guide:https://www.seedsforchange.org.uk/facilitationmeeting
○ Tools: https://www.seedsforchange.org.uk/tools
○ Hand signals: https://www.seedsforchange.org.uk/handsig.pdf
○ Facilitation meetings, A guide to making your meetings effective, inclusive and
enjoyable, Seeds for Change, 2019

Jak správně dávat zpětnou vazbu
●

Cíl a dovednosti: Schopnost jasně komunikovat a dávat dobrou zpětnou vazbu je pro budování
silných komunit a předcházení problémům naprosto zásadní. U iniciativ KPZ není vždy zcela
zřejmé, jak si jednotliví aktéři mohou zpětnou vazbu navzájem poskytovat. Je-li dobře
naplánována metodologie hodnocení, lze některé její základní nástroje použít i jako
mechanismy předávání zpětné vazby (např. hodnotící dotazníky na konci každého roku,
plánovací setkání atd.). Mohou ovšem nastat i jiné, každodenní problémy, které vyžadují
okamžitou zpětnou vazbu, aby se předešlo dlouhodobým konfliktům. Vezměme si provoz KPZ.
Často se například stává, že se spotřebitelé neodvažují dávat zpětnou vazbu ohledně kvality či
množství produktů nebo že si zemědělec netroufá mluvit o nákladech a cenách z obavy, co by
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●

si ostatní ve skupině pomysleli. Koordinátoři komunity mohou tento proces usnadnit s využitím
jednoduchých metod a svých dovedností při řešení konfliktů.
Obsah: Existuje několik metodologií, které mohou komunitám pomoci dávat zpětnou vazbu
efektivně a nenásilně. Na řadu různých situací, kdy musíme zpětnou vazbu dávat, je možné
velmi konkrétně aplikovat snadno pochopitelný a přizpůsobitelný model B.O.F.F. Pod zkratkou
se skrývá vysvětlení, jak to v praxi funguje:
○ B - Behavior (chování) - popište chování, ke kterému chcete dát zpětnou vazbu
○ O - Outcome (výsledek) - popište výsledek zkoumaného chování
○ F - Feeling (pocit) - jak jste se kvůli chování/výsledku cítili
○ F - Future (budoucnost) - co očekáváte v budoucnu
Vyjádřit zpětnou vazbu nám může pomoci také nenásilná komunikace. Ačkoli jde o komplexní
metodologii, lektoři se mohou o této technice a jejich hlavních složkách zmínit.
Základem nenásilné komunikace je vyjádřit se jasně, soucitně, odpovědně, empaticky a s vírou
ve společné dobro. Jde o přesný opak násilné komunikace.
Nenásilná komunikace používá vědomí, jazyk a komunikační dovednosti k vytvoření rámce, na
jehož základě můžete:
○
○
○

jasně vyjádřit své pocity a potřeby s ohledem na vlastní odpovědnost,
soucitně a empaticky naslouchat pocitům a potřebám ostatních,
napomáhat vzájemně prospěšným výsledkům pro všechny zúčastněné strany.

Podle Centra pro nenásilnou komunikaci nejprve sledujeme, co se v určité situaci vlastně děje:
sledujeme, co z toho, co ostatní říkají nebo dělají, nás v životě obohacuje a co ne. Vtip je v tom,
být schopen vyjádřit tento postřeh bez odsudku nebo hodnocení - jednoduše říci, co se nám
líbí nebo nelíbí na tom, co lidé dělají. Poté řekneme, jak se cítíme, když toto jednání
pozorujeme: jsme dotčení, máme strach, radost, jsme pobavení, podráždění? A za třetí,
řekneme, jaké naše potřeby jsou spojené s pocity, které jsme vypozorovali. Těchto tří složek
jsme si vědomi, když nenásilnou komunikaci používáme k tomu, abychom jasně a upřímně
vyjádřili, jak se cítíme.
I když účastníci vzdělávacího programu neznají všechny podrobnosti nenásilné komunikace,
hlavní pravidla mohou v komunitách KPZ pomoci.
●
●

Metoda: Interaktivní divadlo
Popis metody: Vytvoříme tři malé skupinky a zadáme každé 1-3 typické situace, kde je zpětná
vazba skutečně důležitá, např.:
○ člen se nedostavil, aby si vyzvednul bedýnku/podíl,
○ člen není z nějakého důvodu spokojen s produktem,
○ člen nabízí dobrovolný příspěvek v podobě vývoje webové stránky komunity, ale má
zpoždění.
Skupiny dostanou 10 minut na přípravu. Požádáme členy skupiny, aby nominovali jednu osobu,
která bude zemědělec/koordinátor a předvede správný způsob poskytování zpětné vazby. Za
prvé se podíváme, jaký by byl scénář, pokud by zemědělec/koordinátor dal zpětnou vazbu
obvyklým způsobem (3 minuty), pak uvidíme scénář, kdy zemědělec/koordinátor dává
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konstruktivní zpětnou vazbu (3 minuty). Během dalších pěti minut mají diváci možnost vyměnit
roli zemědělce/koordinátora a předvést, jak jinak je možné dát správnou zpětnou vazbu. Poté
přijde další skupina a dělá totéž. Na konci si shrneme, jaké byly nejlepší scénáře poskytování
zpětné vazby, které jsme viděli ve scénkách (přibližně 15 minut).
●
●
●

Nástroje: Situace vytištěné na kartičkách
Trvání: 60 minut
Zdroje:
○ Non-violent communication:
https://www.nonviolentcommunication.com/aboutnvc/aboutnvc.htm
○ Center for Nonviolent communication: https://www.cnvc.org/learn-nvc/what-is-nvc
○ https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0049_02_performance_manag
ement/5543/index.html
○ Solid Base Příručka pro vzdělávací program v oblasti finanční udržitelnosti solidárních
potravinových systémů:
https://kpzinfo.cz/wp-content/uploads/2020/03/solidbase__cz_web.pdf

Eskalace konfliktů
●

●

●

Cíl a dovednosti: Konflikty vznikají v každé komunitě a ne vždy je jejich řešení jednoduché. Pro
správné zvládnutí konfliktů je důležité pochopit jejich hlavní aspekty. Ty nás mohou dovést k
systému efektivního vyřešení konfliktů. V této části se účastníci poučí o jednom modelu
eskalace konfliktu a seznámí se s některými klíčovými prvky řešení konfliktů.
Obsah: Lektoři představí model eskalace konfliktů Friedricha Glasla, který vysvětluje analýzu
konfliktů. Glaslův model ukazuje, že jak se konflikt prohlubuje, mohou ho zvládnout pouze
externí aktéři (např. mediátor). Tuto teorii je možné použít k analýze mnoha typů konfliktů
(např. rozvod, konflikt mezi kolegy atd.), ale stejný model lze aplikovat i na analýzu konfliktů v
KPZ.
Model má devět fází, které jsou rozčleněny do tří úrovní:
ÚROVEŇ 1. (WIN-WIN - vítězí obě strany):
Na této úrovni je možné najít společné řešení. Pokud dotčené osoby konfliktu najdou společné
řešení, všechny strany budou spokojené. Tento konflikt může být konstruktivní.
o

o

o

Fáze 1. Tenze: Přestože si to jednotlivé strany často neuvědomují, konflikty obvykle
začínají tenzí. V této fázi je situace stále neškodná, názorové rozdíly jsou běžné a je
možné je vyřešit pomocí diskuse.
Fáze 2. Debata: Nesouhlas je zásadnější, každý trvá na svém stanovisku, uvažuje
černobíle, bez kompromisů a dochází k verbálnímu napadání. To je okamžik, kdy
dotčené osoby začínají mluvit o svých problémech.
Fáze 3. Jednání místo slov: Strany sporu zvyšují vzájemný tlak, aby prosadily vlastní
názor. Ustávají diskuse. Už neprobíhá verbální komunikace a konflikt se čím dál víc
zhoršuje.

ÚROVEŇ 2. (WIN-LOSE - vítězí jen jedna strana)
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Pro nalezení společného řešení na této úrovni je zapotřebí externí aktér. Pokud se na této
úrovni prosadí řešení, bude spokojena jen jedna dotčená strana (vítězná pozice). Ostatní
budou mít pocit, že konflikt prohráli. V tomto případě je konflikt destruktivní.
o
o

o

Fáze 4. Koalice: Protivníci hledají podporu a vytvářejí se spojenectví a strany. Už nejde
o původní problém, ale o výhru v konfliktu.
Fáze 5. Ztráta tváře: Dojde ke ztrátě důvěry. V tomto smyslu ztratit tvář znamená
ztratit morální důvěryhodnost, když se dotčené strany konfliktu snaží najít spojence a
směřují pozornost ke „špatné“ pozici ostatních.
Fáze 6. Strategie hrozby: Strany konfliktu se snaží zvítězit pomocí hrozeb a odvetných
hrozeb. Čím důvěryhodnější je možnost trestu, tím efektivnější je hrozba a tím dříve
se poptávka uspokojí. Jde o to, kdo má větší moc.

ÚROVEŇ 3. (LOSE-LOSE - prohrávají obě strany)
Na třetí úrovni už externí aktér k vyřešení konfliktu nestačí, je třeba povolat úřední orgány
(např. vojenské, soudní). Cílem je minimalizovat ztráty.
o

o
o

Fáze 7. Omezená destrukce: V této první fázi akceptujeme vlastní škodu, pokud druhá
strana utrpí škodu ještě větší. Lidskost se vytratila, používají se veškeré triky pro
poškození protivníka. Protivník již není vnímán jako lidská bytost, ale jako věc bez citů.
Fáze 8. Úplné zničení: Je třeba protivníka zničit všemi prostředky.
Fáze 9. Společně do propasti: Jakmile dosáhneme tohoto bodu, jsme ochotni nechat
se zničit, abychom protivníka porazili. Je akceptována sebedestrukce.

Řešení konfliktu na základě této teorie:
o

●
●

●
●

Rozpoznání konfliktu: V této fázi rozpoznáme situaci jako „konflikt“. Konflikt způsobuje
stres, proto si můžeme uvědomit i s ním spojené pocity, chování či jiné jeho projevy.
o Rozhodnutí o spolupráci: Tento krok můžeme zvládnout pouze v případě, kdy jsme si
uvědomili, že nastal konflikt. Měli bychom zvážit, zda jsme schopni spolupracovat,
nakolik je téma konfliktu důležité, do jaké míry je celá situace ohrožující a jaký by mohl
být výsledek spolupráce. Pokud se rozhodneme spolupracovat, budujeme důvěru.
o Mapování potřeb: Měli bychom si klást za cíl jasně prozkoumat potřeby dotčených
stran, jejich hodnoty a postoje.
o Určení postupů, které mohou pomoci při řešení konfliktů: Měli bychom nalézt co
nejvíce možných způsobů řešení konfliktu. Můžeme uspořádat brainstorming.
o Dohoda, plán: Dotčené strany si zvolí postup, který je pro ně vhodný, a začnou
pracovat na dohodě.
Metoda: Prezentace
Popis metody: Lektoři stručně vysvětlí teorii a zdůrazní fáze na úrovni 1, jelikož mohou být pro
komunity KPZ důležité. Po vysvětlení teorie eskalace konfliktů by lektoři měli také vysvětlit
teorii řešení konfliktů. Jelikož na tuto část není moc času, účastníci najdou další informace o
této teorii v příručce.
Nástroje: PPT prezentace
Trvání: 25 minut
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Zdroje:
o
o
o

https://en.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Glasl%27s_model_of_conflict_escalation
https://dieprojektmanager.com/9-stages-of-conflict-escalation-according-tofriedrich-glasl/
Glasl F. (1982) The Process of Conflict Escalation and Roles of Third Parties. In: Bomers
G.B.J., Peterson R.B. (eds) Conflict Management and Industrial Relations. Springer,
Dordrecht

Část 4: Ukončení a hodnocení
Syntéza
●
●

●

●

Cíl a dovednosti: Na konci dne je provedena participativní syntéza vzdělávacího programu s
využitím některých základních plánovacích činností.
Obsah: Metodologie se zaměří na budoucí plánování. Plánování je pro úspěch iniciativy
nezbytné. Pokud má komunita plán, kterého se může držet, všichni členové jsou lépe vybaveni
a připraveni na budoucnost.
Metoda: Návrat k dopoledním představám o ideální KPZ. Lektoři tuto činnost začnou
položením následujících otázek: Co musíte udělat jako koordinátor KPZ, abyste postupovali
směrem k tomuto cíli?
Popis metody: Lektoři požádají všechny účastníky, aby se zamysleli nad tématy, kterými se
dnes zabývali, s ohledem na ideální podobu KPZ, kterou si vytvořili. Na základě těchto dvou
konceptů mají dospělí účastníci 10 minut k tomu, aby napsali, jak chtějí pomoci svému
KPZ/potravinové komunitě k dosažení „ideální“ podoby.
Po skončení této činnosti lektoři vytvoří dvojice účastníků. Účastníci mohou pracovat se svým
sousedem nebo je můžeme požádat, aby si vybrali partnera. Lektoři jim vysvětlí, že mají 20
minut na to, aby procházeli místností - nebo ideálně celou budovou - a vzájemně prodiskutovali
své plány.
Jakmile jsou páry připravené, lektoři přivedou skupinu zpět k hromadné diskusi a požádají
účastníky, aby vysvětlili nejdůležitější části svých plánů. Mělo by jít pouze o shrnutí, protože na
tento úkol je vyčleněno jen 10 minut.

●
●

Nástroje: Papíry a plány, pokud jsou pro individuální plánování třeba
Trvání: 30 minut

Hodnocení a zpětná vazba
●
●
●

Cíl a dovednosti: Cílem této části je shrnout vzdělávací proces za celý den a zhodnotit program.
Účastníci cítí propojení s dalšími členy skupiny.
Obsah: Výměna informací ve skupinách
Metoda: Výměna informací mezi všemi účastníky, zpětná vazba
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●

●
●

Popis metody: Lektor požádá každého účastníka, aby zodpověděl tyto otázky: Jak tento den
hodnotíte? Jaký jste ze sebe měli pocit? Co se vám líbilo nejvíce a co byste změnili?
Ten, kdo začne, dostane klubíčko provázku, a jakmile skončí, hodí ho někomu dalšímu ve
skupině, ale začátek provázku bude držet. Další osoba udělá totéž a bude se držet provázku.
Na
konci
vznikne
síť
spojení.
Po skončení této činnosti jsou dospělí účastníci požádáni, aby vyplnili anonymní dotazník o
vzdělávacích akcích (obsah, výkon lektorů a prezentujících, atmosféra apod.)
Nástroje: klubíčko provázku, dotazníky
Trvání: 30 minut
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