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Úvod 
Tato příručka je jedním z hlavních výsledků projektu Vzdělávání venkovských zprostředkovatelů v 
zemědělských krátkých potravinových dodavatelských řetězcích (angl. zkráceně SCFC), financovaný 
Evropskou komisí, Erasmus +, KA2 2019-1-CZ01-KA202-061270. Cílem projektu je lépe porozumět 
fungujícímu ekosystému SFSC v partnerských zemích EU (Česká republika, Francie, Maďarsko, Polsko, 
Rumunsko) na národní a evropské úrovni. Výzkumy upozornily na problém, že malí výrobci mají 
samostatně potíže, a proto musí více spolupracovat, aby získali přístup na trh. V rámci této spolupráce 
je úlohou zprostředkujících subjektů převzít některé z těchto činností od výrobců. Jedná se o 
organizátory dodavatelského řetězce, kteří rozumí tržním a zemědělským procesům, a pomáhají tak 
zemědělcům získat přístup na trh. V první části našeho projektu se odborníci shodli na tom, že je nutné 
zahájit speciální školení organizátorů SFSC a vypracovat zvláštní podmínky způsobilosti, stejně jako 
školení poradců SFSC, nicméně tyto směry rozvoje a podpory v praxi stále chybí. 

Proto se partneři projektu zavázali prozkoumat možné způsoby, jak vytvořit pozici takzvaného 
venkovského zprostředkovatele, který by mohl zaplnit tyto mezery napříč hodnotovými řetězci, a 
vyvinout potřebné výukové materiály a školící nástroje pro školení osob, které hodlají tuto novou profesi 
vykonávat ve své kariéře. 

Tato příručka vychází z průzkumů a šetření provedených ve všech partnerských zemích mezi cílovými 
skupinami a zúčastněnými stranami v oblasti SFSC. Jedním z předchozích výstupů této příručky bylo 
shromáždit kompetence, které jsou nezbytné pro vypracování animace venkova a školení, které mohou 
jasně určit, kdo bude venkovským zprostředkovatelem v krátkém potravinovém řetězci podle 
specializace zemí. Z těchto kompetencí byla definována hlavní témata: zprostředkovatelé musí rozumět 
klíčovým hnacím silám spolupráce zemědělců, jejímu historickému pozadí, psychologickým procesům, 
zvládání konfliktů, rizikům v oblasti bezpečnosti potravin, požadavkům spotřebitelů, změnám a logice 
trhů, dalším aktérům a rolím potravinových řetězců, regulacím a podpůrným systémům. Jelikož 
venkovští animátoři/zprostředkovatelé budou místními obchodními hybateli, budou vědět, jak být 
nejlepším partnerem zemědělců a dalších aktérů SFSC (jako jsou družstva, spotřebitelé, obce, místní 
řemeslníci, místní obchody, dodavatelé atd.). Tímto způsobem mohou řídit iniciativy SFSC tak, aby se 
staly udržitelnějšími (ve smyslu sociálním, ekonomickém a environmentálním). Díky novým 
kompetencím ve venkovských oblastech budou zemědělci schopni zlepšit své podnikání, protože budou 
mít silnou podporu v procesu produkce potravin, v úsilí o navýšení tržního podílu, sledovatelnosti, 
označování produktů a rozvoji venkovské turistiky. 

Soubor znalostí a dovedností uvedených v této příručce je stanoven na základě výsledků dotazníkového 
šetření a katalogu kompetencí mezi účastníky SCFC.  Všechny kapitoly byly přizpůsobeny oblasti SFSC a 
obsahují řadu témat, jako je marketingový přístup, obchodní myšlení, základy managementu, 
vyjednávací dovednosti, rozhodování, řízení rizik a aktuální kontext situace SFSC na trhu - dominance 
nadnárodních korporací, tlak na nízké ceny, rostoucí zájem spotřebitelů o původ a kvalitu potravin, 
rostoucí preference místních produktů nebo vytváření krátkých dodavatelských řetězců potravin, atd.  

Všechny kapitoly mají jednotnou strukturu, začínají hlavními cíli, učebními úkoly, klíčovými slovy a poté 
následuje hlavní část spolu s přehlednými obrázky. V případě potřeby jsou v kapitolách uvedeny 
informace specifické pro danou zemi, které poskytl partner z příslušné země.  
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Zprostředkovatel pro venkov 

V žádné z partnerských zemí neexistuje právní definice "animátorů SFSC"/"zprostředkovatelů SFSC", tato 
pozice/povolání jako taková v partnerských zemích není definována. Je však třeba zmínit, že v každé 
evropské členské zemi pracují na rozvoji SFSC organizátoři trhu, animátoři občanských organizací, 
koordinátoři místních akčních skupin LEADER a poradci programů rozvoje venkova, kteří více či méně 
vykonávají podobné činnosti jako plánovaný program venkovského zprostředkovatele.  Tyto služby 
shromážděné a prezentované v předchozích fázích projektu (včetně některých příkladů dobré praxe 
prezentovaných z jednotlivých zemí) mohou pomoci definovat, co by mohla budoucí práce 
"venkovského zprostředkovatele" zahrnovat: 

● vedení územního, místního potravinového strategického plánu a jeho operačního programu, 
provádění strategických a předoperačních studií; 

● navrhování a provádění udržitelného řízení, příprava, usnadňování a koordinace monitorovacích 
orgánů; 

● pomáhat zainteresovaným stranám (evropské, národní a místní), organizovat a usnadňovat akce 
ke zvýšení povědomí a mobilizovat je v oblasti potravin a spotřebitelů; 

● příprava všech dokumentů: návrhy jednání, dohody o partnerství, technické zprávy, zprávy, 
provádění administrativního a rozpočtového monitorování; 

● pořádání informačních dnů, společenských akcí, konferencí, setkání, studijních cest a dalších 
odborných akcí; 

● pořádání farmářských trhů a mapování dalších možností prodeje (online prodej, programy 
otevřených farem, turistické akce, bedýnkový prodej, přímý prodej, prodej velkoodběratelům 
atd.); 

● vytváření sítí: pořádání festivalů a dalších otevřených akcí; 
● poskytování právního poradenství zemědělcům; 
● pomoc s prodejními postupy a budováním značky; 
● řízení PR a komunikace: editace publikací, webových stránek, databází, článků; 
● pořádání školení, přednášek, seminářů, výměna informací; 
● poskytování administrativních služeb (účetnictví, přístup k úvěrům a dotacím); 
● pomoc v oblasti IT a dalších technologických řešení; 
● monitorování a podávání zpráv o přínosech SFSC; 
● obchodní řízení, psaní nabídek a kontrola projektů; 
● mapování a sdílení úspěšných modelů řízení a logistiky, právně správných řešení. 

Závěrem tohoto výzkumu můžeme potvrdit, že jedním z řešení by mohli být jacísi "venkovští 
podnikatelští andělé", kteří mohou vyplnit mezery napříč hodnotovými řetězci, a to venkovští animátoři 
nebo venkovští zprostředkovatelé. Tyto speciálně vyškolené osoby budou schopny: 

● usnadnit přístup drobným zemědělcům na trh, protože budou moci organizovat sdružení 
zemědělců; 

● podporovat dialog mezi zemědělci a spotřebiteli (možná nedochází ke konfliktům); 
● hledat speciální podporu; 
● analyzovat změny na trzích; 
● identifikovat místní potřeby pro vytvoření nejvhodnějších krátkých potravinových řetězců. 



Školení venkovských zprostředkovatelů v oblasti krátkých zemědělských dodavatelských řetězců potravin 

Široké spektrum oblastí znalostí a kompetencí relevantních pro aspekt lidských zdrojů v SFSC, jak byly 
identifikovány v tomto výzkumu: 

● Znalosti týkající se UDRŽITELNÉHO ROZVOJE VENKOVA (udržitelnost životního prostředí, 
sociální udržitelnost, metody a možnosti místního rozvoje, otázky související s rozvojem 
komunit, vytváření pracovních míst, diverzifikace možností příjmů na venkově, ekologie 
člověka, malovýroba potravin, podstatné znalosti v oblasti udržitelného rozvoje venkova, 
ekologická výroba, environmentální aspekty dopravy, hospodaření na statku, zpracování 
potravin, hygiena a zdraví, agroturistika). 

● Velmi dobrá ZNALOST TŘÍ SEKTORŮ SPOLEČNOSTI: veřejného, soukromého a občanského, 
včetně dobrého porozumění jejich očekáváním a potenciálnímu přínosu pro partnerství, jakož 
i možným střetům zájmů a způsobům jejich řešení, pochopení potenciálu a dynamiky 
občanských skupin. 

● Znalosti a kompetence týkající se OBCHODNÍHO PLÁNOVÁNÍ (strategické myšlení, schopnost 
plánovat, identifikace zdrojů, řízení zdrojů, finanční řízení, nábor zaměstnanců, sledování 
výkonnosti, podpůrný dohled, psaní nabídek). 

● Znalosti a kompetence v oblasti PRODEJE, MARKETINGU a VYUŽÍVÁNÍ ZNAČKY (prodejní 
kanály, oslovování potenciálních spotřebitelů, logistika, budování značky, využívání sociálních 
médií, nové trendy ve stravování a cestovním ruchu, symbolické, materiální, kulturní a etické 
faktory spotřeby potravin a jiného zboží). 

● DOVEDNOSTI V OBLASTI ŘÍZENÍ PROJEKTŮ, včetně řízení zdrojů a hodnocení, které jsou 
potřebné jak k identifikaci projektů s vysokým potenciálem k dosažení strategických cílů, tak k 
provádění vlastních činností animátora (např. komunitních setkání), které by měly být řízeny 
profesionálním způsobem.  

● Široká škála SOCIÁLNÍCH KOMPETENCÍ, MĚKKÝCH DOVEDNOSTÍ, včetně 
"zprostředkovatelských" dovedností, motivačních dovedností, dovedností zapojit a 
mobilizovat potenciální partnery, schopnosti oslovit a zapojit i nejvíce znevýhodněné skupiny, 
pedagogických dovedností, schopnosti stimulovat a řídit aktivní procesy učení, 
"integrátorských" dovedností, rozvíjení komunitních vazeb a komunikace, řešení konfliktů, 
vytváření sítí, komunikace, týmové práce, vyjednávání. 

● ZNALOST PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (právní rámec pro SFSC, uplatňování právních požadavků, 
ověřování oprávnění, ověřování podmínek v zemědělských podnicích, uplatňování právních 
předpisů týkajících se bezpečnosti potravin). 

● Znalost IT A DALŠÍCH TECHNOLOGIÍ (tvorba webových stránek, IT marketingová řešení, IT 
prodejní řešení, IT distanční vzdělávání/rozvojová řešení, technologická řešení pro výrobu a 
zpracování potravin). 

● PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI týkající se např. organizace schůzí, moderování seminářů/diskuse, 
způsobů zajištění účasti veřejnosti, základních znalostí v oblasti zemědělství apod. 

 
Je zřejmé, že jedna osoba nemůže mít všechny kompetence, nicméně jsme uvedli všechny potřeby, 
které jsou relevantní pro současnou éru SFSC. Vyškolení zprostředkovatelé na venkově musí určit 
ty kompetence, které jsou nezbytné pro formování spolupráce mezi místními zemědělci a 
spotřebiteli a pro podporu všech fází fungujících dodavatelských řetězců. Budou tak schopni 
přizvat další odborníky, kteří poskytnou lepší znalosti pro výrobu, prodej, zpracování, logistiku, 
komunikaci a organizaci. 
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Inovativní krátké dodavatelské řetězce potravin 
CÍLE KAPITOLY/ABSTRAKT 

Tato kapitola představuje krátký dodavatelský řetězec potravin prostřednictvím osvědčených postupů a 
případových studií, aby bylo možné lépe porozumět inovativním krátkým hodnotovým řetězcům, které 
jsou dostupné ve všech členských státech Evropské unie. Jejím cílem je také představit rozdíly mezi 
tradičním přímým prodejem a novými alternativními potravinovými řetězci. V neposlední řadě poskytuje 
praktický návod pro založení a posílení nové skupiny zemědělců a popisuje hlavní kroky organizace 
farmářských trhů.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

krátký potravinový řetězec, alternativní potravinový systém, přímý prodej, spolupráce, inovativní 
osvědčené postupy, zprostředkovatel 

CÍLE UČENÍ 

Hlavním cílem této kapitoly je porozumět různým definicím krátkých a alternativních potravinových 
řetězců a identifikovat různé typy krátkých řetězců. Kapitola popisuje hlavní kroky při zakládání skupin 
SFSC, které poskytnou zprostředkovatelům snadno použitelný návod. Některé tipy a praktické rady 
pomohou lépe pochopit proces organizace trhu a poskytnou širší představu o úloze venkovských 
zprostředkovatelů. 

ÚVOD 

Dlouhé potravinové řetězce vyvolávají řadu otázek, jako je udržitelnost evropského drobného 
zemědělství, škody na životním prostředí způsobené dlouhými distribučními kanály, transparentnost a 
ztráta důvěry v průmyslové zpracování potravin. Proto zemědělci, odborníci na rozvoj venkova a v 
některých případech i spotřebitelé, místní komunity, hledají nové, inovativní způsoby, jak relokalizovat 
potravinové řetězce. Účinnou odpovědí na výše uvedené výzvy může být rozvoj krátkých potravinových 
řetězců a zapojení drobných zemědělců do alternativních potravinových systémů (Kneafsey et al. 2013, 
Ilbery et al., 2004, Benedek et al., 2018). 

DEFINICE KRÁTKÝCH POTRAVINOVÝCH ŘETĚZCŮ A JEJICH HLAVNÍCH TYPŮ 

Globalizace maloobchodu, a tedy i maloobchodu s potravinami, byla dlouhým a organicky integrovaným 
procesem, který začal ve vyspělých západních zemích již v 60. letech 20. století. V důsledku globalizace 
museli drobní výrobci čelit výzvám, aby se mohli zapojit do moderních dodavatelských řetězců, a ztratili 
tak velkou část svého trhu. Tento proces se projevil v zemích střední Evropy na počátku 90. let 20. století. 
Drobní zemědělci v tomto regionu stále trpí nestabilitou trhů a zranitelností dlouhých dodavatelských 
řetězců. V současné době tyto tradiční kanály zažívají svou renesanci - stále více lidí poznává výhody 
tohoto způsobu spotřeby, je ale složité být schopen provozovat krátký dodavatelský řetězec a stále více 
se uznává význam zprostředkovatelů.  

V souvislosti s aktuální situací je třeba také zmínit, že celosvětová pandemie SARS-COV-2 měla značný 
vliv na potravinové řetězce a že se pozornost začala soustředit na místní potravinové systémy. V roce 
2020 jsme byli svědky zlepšení zásobování potravinami na úrovni místních komunit díky zhodnocování 
místního zboží. Vzhledem k tomu, že zemědělci musí pokračovat ve výrobě, je důležitá role 
zprostředkovatelů, kteří zpřístupňují místní potraviny spotřebitelům. 
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DEFINICE 

Dále se budeme zabývat nejdůležitějšími definicemi, které se týkají krátkých potravinových řetězců. 
Jedná se o místní potravinový systém, alternativní potravinové řetězce, krátké potravinové dodavatelské 
řetězce a přímý prodej. V této podkapitole budou představeny nejčastější kategorizace krátkých 
potravinových řetězců, aby bylo možné identifikovat rozdíly mezi přímým a nezávislým prodejem a 
kooperativními krátkými potravinovými řetězci. 

M Í S T N Í  P O T R A V I N O V É  S Y S T É M Y  ( M P S )

• Soubor zemědělsko-potrav inářských odv ětví

• Nachází  se v  regionálním geograf ickém prostoru

• Koordinováno územní správ ou

• Přínosy:  posí lení sociální ,  kul turní , ekologické a 

ekonomické rozmanitost i , v i tal i ty regionu,

mul t ipl ikační efekty pro místní ekonomiku díky

potenciálu zv ýšené v enkovské tur ist i ky.

K R Á T K É  P O T R A V I N O V É  Ř E T Ě Z C E  ( S F S C S )

Zahrnuj í omezený počet hospodářských subjektů,  které

usiluj í o spolupráci,  místní hospodářský rozvoj a úzké

geograf ické a sociální vztahy mezi výrobci,  zpracovatel i

a spotřebitel i.

A L T E R N A T I V N Í  P O T R A V I N O V É  Ř E T Ě Z C E

Obnovení sítě mezi výrobci , spotřebi tel i a dalšími účastníky, 

kteř í ztělesňují dodávky potrav in a dokonce i tradiční a 

alternativní standardizované průmyslové metody.

DEFINICE 
TÝKAJÍCÍ SE 
SFSCS

 

Obrázek 1 Shrnutí příslušných definic týkajících se krátkých potravinových řetězců. Zdroj: Rastion (2015), Murdoch et al. 
(2000) a Kneafsay et al. (2015), vlastní zpracování. 

FARMÁŘ

FARMÁŘ

TRH, FARMÁŘSKÝ OBCHOD ATD. SPOTŘEBITEL

SPOTŘEBITELOBCHODYDISTRIBUTOR

 

Obrázek 2 Definice přímého prodeje a krátkých potravinových řetězců bez (1) a s (2) jedním mezičlánkem. Pochopení rozdílných 
definic. Zdroj: vlastní zpracování. 
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MÍSTNÍ POTRAVINOVÝ SYSTÉM

Výroba

Odpady
Restaurace

Veřejné stravování

Zpracování

REGION

Obce

Obchody

 

Obrázek 3 Systémový přístup k místnímu potravinovému systému. Zdroj: vlastní zpracování. 

Definice krátkého potravinového řetězce vysvětluje systém vztahů mezi zemědělci a spotřebiteli v užším 
slova smyslu, nicméně mezi členskými státy lze vysledovat značné rozdíly. Shrneme-li cíl krátkých 
potravinových řetězců: 

● Snížení vzdálenosti - fyzické i osobní - mezi drobnými zemědělci a spotřebiteli. 
● Stabilizace příjmů zemědělských výrobců. 
● Zásobování spotřebitelů zdravými a místními potravinami. 
● Snížení znečištění životního prostředí. 
● Vytvoření politiky zásobování potravinami založené na reálných finančních prostředcích. 
● Boj proti dalšímu zmenšování zemědělské půdy. 

 

Kromě toho může být pro místní ekonomiku výhodou, že se počet pracovních míst v oblasti může 
dokonce zvýšit díky spotřebitelské poptávce po kulturách náročných na pracovní sílu. 

Je těžké najít dokonalou definici, ale hlavní charakteristiky jsou z každého pohledu stejné. U většiny 
používaných pojmů je zdůrazňována především blízkost (ekonomická, sociální, environmentální, 
prostorová).  

Podle nařízení o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005) se 
"krátkým dodavatelským řetězcem" rozumí dodavatelský řetězec zahrnující omezený počet 
hospodářských subjektů, které se zavázaly ke spolupráci, místnímu hospodářskému rozvoji a úzkým 
geografickým a sociálním vztahům mezi výrobci, zpracovateli a spotřebiteli. Je důležité poznamenat, že 
toto nařízení uznává důležitost sociálních vztahů mezi všemi osobami zapojenými do potravinového 
řetězce, a tento bod je také velmi důležitý pro pochopení fungování spolupracujících krátkých 
dodavatelských řetězců. Nařízení Komise v přenesené pravomoci stanoví, že podpora na zřizování a 
rozvoj krátkých dodavatelských řetězců se vztahuje pouze na dodavatelské řetězce zahrnující nejvýše 
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jednoho zprostředkovatele mezi zemědělcem a spotřebitelem (článek 11) (Kneafsay a kol., 2015). Tato 
definice musela být v případě podpory krátkých potravinových dodavatelských řetězců v rámci 
Programu rozvoje venkova 2014-2020 uplatněna v každé zemi. I když je třeba zdůraznit, že ji jako obecně 
uznávanou definici používá více orgánů. 

RŮZNÉ ZPŮSOBY PRODEJE V KRÁTKÝCH POTRAVINOVÝCH ŘETĚZCÍCH 

Existuje široká škála krátkých dodavatelských řetězců potravin a místních potravinových systémů, od 
farmářských trhů po bedýnkové systémy nebo komunitou podporované zemědělství. Typologie může 
být stejně široká jako samotná definice. V praxi se používají dvě hlavní kategorizace: první vnímá řetězce, 
pokud mezi producenty a spotřebiteli existuje 0 nebo jeden či několik málo zprostředkovatelů, druhá 
sleduje KPŘ z hlediska prodejních kategorií. 

A. Počet zprostředkovatelů 

Na základě tohoto přístupu můžeme rozlišit přímý prodej a krátké řetězce, kdy spotřebitel a výrobce 
přicházejí do přímého kontaktu, a druhý typ, kdy mezi nimi stojí jeden (nebo co nejmenší počet) 
zprostředkující subjekt. Z hlediska této kategorizace je velmi důležité, zda výrobce realizuje prodej 
individuálně, nebo ve skupině, protože různorodé činnosti vyžadují různé kompetence a faktory, které 
mají vliv na investice a motivaci (tabulka 1). V případě individuálního rozsahu můžeme stále hovořit o 
krátkých potravinových řetězcích, pokud zemědělci spolupracují s dalšími zemědělci nebo zúčastněnými 
stranami na společné výrobě, zpracování, přepravě nebo prodeji. Na tyto definice se však nevztahují 
regulační rámce. Zásadní je vždy místo, kde se vytváří přidaná hodnota a jak mohou být zemědělci a 
spotřebitelé ve výhodné situaci. 

Přímý prodej Metody 
jednotlivých 
způsobů 
prodeje 

Prodej na farmách (farmářský obchod) 
Prodej na místním trhu 
Prodej u silnice 
Mobilní prodejna (dodávka) 
Dodávka do domu 
Prodej skupině stálých zákazníků 
Internet 
Vyzvedněte si sami 
Instalované automaty na potraviny 

Kolektivní 
prodej 

Obchod (společný) provozovaný družstvem nebo neziskovým 
sdružením 
Společná produkce sdružení, zpracování a/nebo uvádění na trh a/nebo 
společný prodej 
Zemědělství podporované spotřebiteli (CSA) 
Družstevní prodejny 

Metody 
krátkodobého 
prodeje 

Prodej 
maloobchod
níkům v 
regionu 

Systém dodávek do domu prostřednictvím zprostředkovatele 
Maloobchodní prodejci potravin 
Regionální obchodní řetězec 
Farmářské obchody 
Bio obchodní dům  
Maloobchodní prodej zdravých potravin 
Obchody prodávající jídlo/potravinové speciality  
Slevy  
Družstevní prodejny 

Prodej do 
kuchyní v 
regionu 

Restaurace 
Školní jídelna 
Jídelna na pracovišti 

Tabulka 1: Kategorizace alternativního systému zásobování potravinami. Zdroj: Přepracováno podle zprávy Altafoods (2012). 
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B. Logistické aspekty 

Rozdělení podle logistických hledisek udává, kteří účastníci budou cestovat za účelem realizace prodeje. 
Je důležitá pro účely stanovení marketingových a logistických rozvojových potřeb. Kromě toho mohou 
malí producenti v souladu se zmírněnými předpisy SFSC platnými pro drobné producenty využívat různé 
formy uvádění na trh v různých zeměpisných vzdálenostech. Například prodej od dveří ke dveřím a 
dočasné přemístění patří mezi nejvíce omezené formy, zatímco prodej na tržišti a dodávky jsou nejméně 
omezené způsoby. To znamená, že vnitrostátně zavedené předpisy o hygieně potravin (nařízení (ES) č. 
852/2004 o obecných hygienických požadavcích na všechny provozovatele potravinářských podniků) v 
některých případech neumožňují přepravu místních potravin na vzdálenost větší než 40-50 km. Z tohoto 
pohledu je důležitá vzdálenost a logistika, tedy kdo se bude v řetězcích pohybovat, spotřebitelé, nebo 
výrobci. 

Typ SFSC 1: Pro 
zprostředkovatele

a. Tradiční:
Přímo prodávaný 

zpracovatel

b. Moderní :
Stravování, stravování 

v jídelnách, 
maloobchodní prodej

Typ SFSC 4: 
Prodejní místa 

(POS)

a. Tradiční : tržiště, 
veletrh, dočasné 

stěhování

b. Moderní : 
Tržiště výrobců, 

slavnosti, farmářský 
obchod v osadě, 
prodejní automat

SFSC typ 2:
Dodávka

a. Tradiční
Podomní prodej

Pojízdné prodejny

b. Moderní : 
Doručení domů z 

online objednávek

Systém boxů či
bedínek

Typ SFSC 3: 
Otevřený statek

a. Tradiční : Obchod 
na farmě, 

„nasbírejte si
vlastní”, venkovské 

stravování

b. Moderní :
Zemědělství 

podporované 
komunitou

Výrobce a skupina výrobců

Zákazník a skupina zákazníků
 

Obrázek 4 Marketingové typy SFSC a rámec SFSC. Zdroj: (2014) na základě Nihous (2008), Kneafsey et al. (2013) a Juhász et 
al., (2012). 

Určení výrobků obvykle uváděných na trh v krátkých dodavatelských řetězcích je úzce spojeno s definicí 
SFSC. Rozlišujeme tři typy výrobků SFSC, které určují použitelné krátké řetězce, například velmi 
specifické záležitosti lze prodávat na turistických nebo městských trzích (Juhász, 2014).  

Soběstačný produkt SFSC: nezpracované produkty pocházející především ze sociálních podniků a 
soběstačných farem. Tyto produkty jsou využívány především v institucionálním stravování místních 
samospráv, jejichž cílem je dosažení soběstačnosti. 

Rozvoj hospodářství: spolehlivé zemědělské produkty, které představují část obvyklé spotřeby potravin 
v domácnostech: 

● nezpracovaný produkt: základní produkt rostlinného původu, čerstvé maso (větší poptávka, 
častější nákup, nižší jednotková hodnota, silný vliv sezónnosti); 

● zpracovaný produkt (menší poptávka, méně častý nákup, vyšší jednotková hodnota, vliv 
sezónnosti je slabý). 
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Velmi specifický výrobek: jedinečné výrobky s vysokou přidanou hodnotou. Tyto výrobky lze prodávat 
pro zvláštní příležitosti jako dárky. 

ZPROSTŘEDKOVATEL 

Jedním z klíčových faktorů úspěchu při zakládání a získávání podpory pro spolupracující SFSC je 
přítomnost koordinátora, který často musí působit spíše jako prostředník/facilitátor/animátor než jako 
vedoucí (Kneafsay et al., 2015). Pro úspěšné SFSC je nutné koordinovat vztahy mezi aktéry a důležité je 
také plánování, aby bylo možné zajistit potřeby spotřebitelů. Lidé v těchto nově vzniklých profesích 
budou schopny usnadnit malým zemědělcům přístup na trh, protože budou schopny organizovat 
sdružení zemědělců, řešit konflikty mezi zemědělci a spotřebiteli, hledat speciální podpory, analyzovat 
změny trhů, pomáhat marketingovým akcím. Tato činnost je jednou z klíčových hnacích sil sociální 
soudržnosti, sociální inovace, protože reforma spolupráce místních zemědělců, spotřebitelů/občanů je 
nezbytná pro rozvoj krátkých potravinových řetězců. Tyto kvalifikované osoby budou schopny vytvářet 
sociálně inovační aktivity na svém území. Místní kvalifikované osoby mohou budovat nové sítě, 
diverzifikovat místní spolupráci a vytvářet přidanou hodnotu prostřednictvím propojení místních 
zemědělců, spotřebitelů a zúčastněných stran na venkově. Ti všichni se stanou sociálními podnikateli, 
neboť přispějí k obnově a opětovné identifikaci místní kooperační matice pro lepší kvalitu života a 
atraktivnější venkovské oblasti. 

V mnoha zemích jsou za zakládání a organizaci skupin SFSC zodpovědní zprostředkovatelé. Hlavní kroky 
jsou následující: 

● Inventarizace  
● Analýza potravinového systému  
● Přípravná fáze slaďování  
● Školení a vzdělávání 
● Plánování společných činností 

HLAVNÍ RYSY EVROPSKÝCH SFSCS 

Jak bylo uvedeno v předchozích kapitolách, vysoký počet kroků a rostoucí vzdálenost mezi výrobou a 
spotřebou jsou základem "revoluce", kterou přinesly iniciativy krátkých potravinových řetězců, zejména 
v Evropě. Obsah vychází z 18 případových studií v rámci projektu Smart chain a dřívějších programů 
financovaných EU. 

SFSC si získaly zvýšenou politickou pozornost vzhledem k příznivým výsledkům, které by mohly přinést 
ekonomice, životnímu prostředí a společnosti (EIP-AGRI, 2015; Kneafsey, 2013; Galli a Brunori, 2013). 
Míra, v jaké SFSC přispívají k udržitelnosti, je však v mnoha otázkách stále otevřená. Environmentální 
přínosy SFSC - pokud jde o potravinové míle, uhlíkovou stopu, používání chemických látek - jsou stále 
předmětem úvah výzkumníků. 
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Obrázek 5 Hlavní charakteristiky evropských SFSC. Zdroj: Euractive (2018) a Augère-Granier (2016), vlastní zpracování. 

 

 

Obrázek 6 Ekonomické a sociální přínosy SFSC, Zdroj: vlastní zpracování. 

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZAČÁTEČNÍKY K USNADNĚNÍ SFSC  

Tato podkapitola se zabývá praktickým aspektem organizace SFSC. Jak již bylo uvedeno, klíčovými 
osobami úspěšné spolupráce SFSC jsou koordinátoři, kteří jsou v naší příručce definováni jako facilitátoři 
nebo organizátoři / zprostředkovatelé. Nejprve si v rámci praktických cvičení uvedeme tipy pro 
organizaci trhu. Příklady dobré praxe vám následně ukáží různá přizpůsobitelná řešení.  

Hlavní kroky k vytvoření skupin krátkého potravinového řetězce 

  

Úloha SFSC v distribuci potravin se na 
jednotlivých kontinentech značně liší. 

Farmářské trhy již zaujímají ústřední místo v 
dodavatelském řetězci potravin téměř ve všech 

evropských zemích. 

Hlavní charakteristiky evropských SFSC 

Na Maltě, v Rakousku a ve 
Španělsku má přímý prodej malý 

význam a více než 90 % 
maloobchodního prodeje 

potravin se uskutečňuje ve 
velkých obchodních řetězcích. 

Podíl zemědělských podniků 
zapojených do přímého prodeje činí v 
Řecku téměř 25 %, na Slovensku 19 % 
a v Maďarsku, Rumunsku a Estonsku 

přibližně 18 %. 

Téměř šest z deseti Italů nakoupilo 
v posledním roce alespoň jednou 

měsíčně místní produkty přímo od 
zemědělců ve mlýnech, chalupách, 

vinařstvích, na farmách, statcích 
nebo na farmářských trzích. 

15 % zemědělců prodává v roce 2015 více než 
polovinu své produkce přímo spotřebitelům. 

V EU nabývají SFSC na významu 

  

posílit sociální kapitál v místních komunitách 
vytvořením nových sítí zapojujících zemědělce i 
spotřebitele 
(Mundler and Laughrea, 2016) 

prostřednictvím multiplikačního 
efektu posiluje místní poptávku, 
zachovává místní pracovní místa a 
posiluje místní ekonomiku 
(Otto and Varner, 2005) 

posílení kulturní/regionální identity, původu 
potravin, pocitu důvěry a potravinové 
bezpečnosti 
(Galli and Brunori, 2013) 

nákupem místních produktů 
zachovat malé farmy a udržet 
venkovské komunity 
(Gale, 1997) 

posílit vzájemnou důvěru a respekt mezi 
výrobci a spotřebiteli 
(Kneafsey, 2013) 

přispívat k rozvoji venkova a 
hospodářské obnově 
(Du Puis and Goodman, 2005) 

zvýšit povědomí o potravinách a 
kulinářské vzdělání spotřebitelů 
(Torjusen et al., 2008) 

krátkých dodavatelských řetězců potravin 
Sociální výhody Ekonomické přínosy 

zvýšení cestovního ruchu díky 
místní značce a možnostem 
rekreačního nakupování 
(Pearson et al. 2011) 
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Vícestupňový proces
zakládání skupin SFSC

Definujte
své cíle a 

c íle
komunity.

Podaři lo se vám 
to! Vítejte  ve 
svém SFSC!

START

Proveďte
analýzu

potravinového

systému

Přípravná
fáze

vyrovnání

1 2

3

4

Nábor a 
mobil izace
zemědělců

5

Správa
skupiny

 

Obrázek 7 Vícestupňový proces vytváření skupin SFSC. Zdroj: vlastní zpracování na základě Kujáni, 2018. 

Krok 1: Definujte své cíle a cíle komunity 

Identifikace společné a místní motivace 

Před zahájením kolektivních akcí v naší lokalitě bychom si měli nejprve zodpovědět několik otázek: 

● Proč chceme zahájit tento projekt? 
● Jaký je zájem naší komunity?   
● Jaké jsou mé osobní cíle? 

V rámci těchto otázek se snažíme zjistit zaměření našich plánů. Hledání partnerů pro naše záměry bude 
snazší, pokud dokážeme dobře určit cíle, které odpovídají našim zájmům a zájmům naší komunity. 

● Podpora drobných zemědělců (jejichž hlavní činností není zemědělská výroba). 
● Posílení multifunkčních rodinných farem. 
● Poznávání místních produktů. 
● Pomáhat zemědělcům a místním aktérům spolupracovat. 
● Zvýšit zájem spotřebitelů a uspokojit požadavky místních spotřebitelů. 
● Zahrnout turistické destinace. 
● Podpora místního ekonomického rozvoje. 
● Vybudování vlastní společnosti. 
● Rozšíření městského zemědělství. 

 

Identifikace místních zúčastněných stran 

Identifikace místních zainteresovaných stran je klíčovým krokem k oslovení našich potenciálních 
partnerů. Čím širší bude okruh spolupracujících zainteresovaných stran, tím silnější bude místní 
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zakotvení vašeho projektu. Snažte se pro svůj projekt shromažďovat stále více nadšených 
zainteresovaných stran, dobrovolníků a určitě i zemědělců, výrobců potravin nebo řemeslníků. 

DRUŽSTVA, SPOLKY, 
NEZISKOVÉ 

ORGANIZACE, NÁRODNÍ 
A MEZINÁRODNÍ SÍTĚ, 
ZÁKAZNICKÉ SKUPINY

ZÁJMOVÉ SKUPINY

FARMÁŘI,

VÝROBCI POTRAVIN, 

ŘEMESLNÍCI

ZÁKONODÁRCI A 
VEŘEJNÉ 
ORGÁNY

SAMOSPRÁVY

ODBORNÍCI: ZEMĚDĚLCI, 
POTRAVINOVÍ 

TECHNOLOGOVÉ, 
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INOVACÍ, TRENÉŘI, PORADCI  

Obrázek 8 Typy místních zájmových skupin. Zdroj: vlastní zpracování. 

Krok 2 Proveďte analýzu potravinového systému 

Analýza místních dotací 

V tomto kroku studujeme místní podmínky, abychom věděli, s jakými nástroji můžeme dosáhnout našich 
hlavních cílů. Může se jednat o souhrnnou studii proveditelnosti, která kromě toho může popsat 
možnosti místních aktérů, později ji můžete využít pro finanční nároky.  

V tomto kroku budou položeny další otázky: 

Jak je na tom zemědělská výroba na našem území? Existují nějaké tradiční místní potraviny nebo 
chráněné potraviny? Jaká je hlavní pěstovaná zelenina a ovoce, chovná zvířata? 

● Kdo jsou zpracovatelé, např. jatka, pekárny? 
● Kdo jsou zemědělci a jak velký je jejich produkční potenciál? 
● Kdo jsou aktéři řetězců (dlouhých, krátkých)? 
● Kde lidé utrácejí peníze za jídlo? 
● Jaké jsou hlavní překážky pro zemědělce při prodeji? 
● Kdo jsou potenciální spotřebitelé v naší oblasti? 

Pokud bychom měli možnost provést dotazník vnímání spotřebitelů, mohli bychom získat více poznatků 
o jejich nákupních zvyklostech, očekáváních ohledně potravin a postoji k místním potravinám. V tomto 
kroku je tvorba hodnotové nabídky (viz kapitola "Podnikatelské myšlení pro venkovské 
zprostředkovatele") nástrojem pro přesnější obchodní plánování. 

Zkoumání již fungujících krátkých dodavatelských řetězců potravin pomáhá pochopit překážky a 
poznatky o prodeji místních potravin. Můžeme také určit, které kanály mohou fungovat na místní úrovni. 
Na konci tohoto kroku poznáme skutečné problémy místních zúčastněných stran a definujeme možná 
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řešení; identifikujeme místní zúčastněné strany a partnery. Dále můžeme poznat a definovat naše 
území, místo realizace našeho projektu. Můžeme získat odpověď na otázku, zda je dostatečně široké, 
aby poskytovalo našim spotřebitelům široký sortiment čerstvých místních výrobků, nebo zda by se mělo 
rozšířit? 

b) Výběr zemědělců a produktů (kontrolní systém) 

V tomto kroku byste měli vytvořit výběr a kontrolní systém pro svou činnost. V této fázi pouze určíte 
kritéria, podle kterých budete vybírat partnery. Doporučujeme to provést společně se zemědělci a 
dalšími zúčastněnými stranami. Tento systém kritérií vám umožní kontrolovat zemědělce a udržet 
předem stanovenou úroveň kvality. Kritéria můžete stanovit jako základní podmínky pro vstup do 
skupiny. V mnoha SFSC vidíme, že zprostředkovatelé pomáhají zemědělcům využívat národní podpory a 
podpory EU, aby byli způsobilí pro podmínky SFSC. Je to také dobrý nástroj ke zmenšování vlivu 
podvádějících zemědělců nebo maloobchodníků a k budování důvěry u spotřebitelů a partnerů. 

Jak vybrat zemědělce

ziskovost

konkurenceschopnost

solidarita

C Í L E

průměrná kvalita

velikost výroby

hygienický stav

M I N I M Á L N
Í  Ú R O V E Ň

skladování a 
přeprava

čistota

P R O D U K T
Y

základní produkt nebo
zpracovaná potravina

stejné produkty
nebo jen jiné

potravinářské
nebo

nepotravinářské

vzdálenost od řetězůimage, marketing

pozitivní vztahy

schopnost inovace
 

Obrázek 9 Systém kritérií. Zdroj: vlastní zpracování. 

Během navazování spolupráce byste měli jasně definovat svá očekávání od zemědělců a vymezit kritéria 
pro vstup, která zajistí transparentnost vaší skupiny. Je důležité o těchto kritériích rozhodnout společně 
a zapsat je do společné dohody/charty/interní politiky, aby se předešlo dalším názorovým střetům. Tato 
kritéria je třeba pravidelně kontrolovat a upozorňovat na nesoulad. 

Krok 3: Přípravná fáze  

Po prvním rozhodnutí, že chcete spolupracovat a dělat SFSC, byste si měli vybrat mezi nejvhodnějšími 
právními formami, které mohou sloužit vašim účelům nákupu a spolupráce. Kromě toho musíte 
postupně přečíst všechny související předpisy. Vaším úkolem jako zprostředkovatele je upozornit 
zemědělce a prodejce na předpisy týkající se výroby potravin, značení, vinět, obchodu. V mnoha 
případech znamená pochopení složitého regulačního rámce pro skupiny největší výzvu a někdy i 
překážku. EU a státy se snaží poskytovat pokyny pro předpisy pro drobné zemědělství a stravování, které 
mohou pomoci v počátečním bodě.  
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Regulační rámec 

● Vhodná právní forma 
● Daňový systém: kategorie DPH 
● Obchodní právo: jaké krátké řetězce existují? 
● Předpisy o bezpečnosti potravin 
● Pracovní právo 
● Zvláštní předpisy pro přímý prodej nebo SFSC 
● Štítky 
● Viněta 
● Propagace 

Diverzifikace 

● Formální a neformální organizační formy 
● Jaké právní formy existují? 
● Jaký je cíl spolupráce? 
● Sdílení zdrojů, zvýšení vyjednávací síly, sdílení nákladů  
● Jaké aktivity chtějí sdílet? 
● Výroba, zpracování, balení, propagace, skladování, distribuce, prodej, reklama 
● Kdo jsou spotřebitelé?  
● Jaké vztahy panují mezi aktéry? 
● Potraviny nebo nepotraviny 

Krok 4: Nábor a mobilizace zemědělců 

Abyste se dostali do kontaktu se svou skupinou, musíte si udělat čas a navštívit všechny zemědělce 
osobně. Můžete vytvořit skupinu zemědělců a dalších zúčastněných stran, která může organizovat 
návštěvy, při nichž se můžete ujistit o splnění kritérií a hlavně o vyjasnění případných nedorozumění. 

Pokud chcete zapojit zemědělce, můžete pořádat ochutnávky, workshopy, kde mohou představit sebe 
a své produkty spotřebitelům, šéfkuchařům, restauracím apod. 

Doporučujeme vám, abyste z farmářů vytvořili silnou komunitu, diskutovali s nimi a naslouchali jim. 
Každý názor se počítá. Musíte dbát na názory svých zemědělců týkající se společné práce a být dobrým 
vůdcem, nejen šéfem.   

Několik tipů, jak vytvořit tým z farmářů: 
 

● Organizovat studijní cesty za příklady dobré praxe (věnovat čas společenským aktivitám). 
● Pořádat společenské akce, workshopy, školení týkající se rozvoje vašich aktivit. 
● Oslavy narozenin, výročí vaší skupiny. 

Krok 5: Správa skupiny 

Pokud již máte silnou komunitu zemědělců, nenechte ji rozpadnout. Nezapomínejte, že udržet tento 
stav je tvrdá práce, ale stojí to za to!  

 

Každodenní činnosti pro vynikajícího zprostředkovatele: 

● působení jako hlavní kontaktní osoba "trhu"; 
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● dohled nad každodenními tržními operacemi; 
● výběr uživatelských poplatků; 
● získání příslušných povolení a pojištění; 
● prosazování pravidel a předpisů; 
● nábor zemědělců a místních dobrovolníků z řad nadšených spotřebitelů; 
● řízení zemědělců a sortimentu výrobků; 
● odstraňování nepoctivých zemědělců; 
● řešení stížností a sporů; 
● spolupráce s představenstvem trhů /SFSC; 
● navázání silných kontaktů s komunitou. 

ATRAKTIVNÍ ORGANIZACE MÍSTNÍHO TRHU 

Jak je patrné z předchozích kapitol, krátký potravinový řetězec má různé podoby, všechny však mají 
jeden cíl - přiblížit místním občanům místní produkty. Farmářské trhy jsou jednou z nejdůležitějších 
forem přímého prodeje. Zdá se však, že zřízení a provozování takto oblíbeného způsobu trvale 
udržitelného prodeje není tak snadné. Při zakládání nového farmářského trhu je třeba zvážit více otázek. 
Záměrem této části kapitoly je poskytnout několik praktických rad pro organizátory SFSC, kteří zakládají 
úspěšný farmářský trh.   

Umístění a otevírací doba 

Výběr správného místa na trhu znamená klíčový prvek našeho úspěchu. Místo konání trhu musí být 
snadno dostupné veřejnou dopravou i autem. Potřebujete vhodné parkovací místo, pokud je to možné 
bez parkovného. Pro prodejce jsou nutná blízká parkovací místa. Počet zákazníků lze zvýšit nalezením 
místa v blízkosti dalších obchodů.  

Několik otázek ke zvážení: 

● Je na trávě nebo na stabilní půdě? Jak můžete chránit půdu v extrémních povětrnostních 
podmínkách? 

● Je možné místo využívat dlouhodobě? Vstup na trh je dlouhodobý proces, takže pokud nemáte 
povolení k užívání místa na několik let, měli byste se poohlédnout po jiných možnostech. 

● Je to kryté místo, nebo ne? Pokud ne, lze stany zemědělců snadno opravit? Lze trh uspořádat 
za špatných povětrnostních podmínek? Mají zemědělci nějaké stany, nebo je třeba nějaké 
instalovat? 

● Kolik prodejců chcete na trh pozvat? Máte pro ně dostatek míst? 

Před výběrem místa pro váš trh si prosím ověřte předpisy vaší země týkající se hygienických požadavků! 

Před stanovením otevírací doby musíte prozkoumat ostatní trhy ve svém okolí. 

● Neorganizujte trh ve stejné dny jako vaši konkurenti. 
● Určete cílové skupiny zákazníků a nastavte otevírací dobu podle jejich očekávání. 
● Pokud jste zvolili vhodný den nebo dny a hodiny, neměňte je moc často!  
● Mimořádné trhy musí být ohlášeny dlouho dopředu a souběžně propagovány na více 

marketingových kanálech. 

Před propagací a otevřením trhu buďte opatrní a získejte všechny licence, které předpisy vaší země vyžadují!  

Zemědělci a spotřebitelé 
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Všichni zemědělci na farmářských trzích prodávají své vlastní produkty. Organizátoři trhů musí 
kontrolovat, zda zemědělci prodávají vlastní plodiny, nebo ne. Návštěva na farmách je nejlepším 
nástrojem kontroly a prohlubuje důvěru mezi farmáři a organizátory. Je třeba maximalizovat počet 
farmářů a vzdálenost, odkdy by mohli přijet. Prodejní vzdálenost z farmy na trh je obvykle regulována 
vládou.  

Spotřebitelé mají rádi trhy, které nabízejí rozmanitost. Je třeba dodávat základní potraviny po celý rok. 
Spotřebitelé však mají rádi i speciality. Věnujte proto pozornost náboru svých výrobců!  

Prozkoumejte poptávku svých zákazníků, připravte si průzkum trhu! 

Pravidla 

Pro úspěšný provoz potřebujete písemné dokumenty, které upravují práva a povinnosti. Některá 
pravidla pocházejí od státních orgánů, jiná ze společného rozhodnutí se zemědělci. Společné 
rozhodování zvyšuje angažovanost. Pravidla musí být přijata všemi zemědělci.  

Nebojte se rozšířit svůj seznam. Trh se mění, nelze předvídat každou situaci. 

Jako organizátor trhu musíte předvídat a zprostředkovávat konflikty mezi zemědělci nebo dokonce mezi 
spotřebiteli a zemědělci. Znalosti z oblasti řízení konfliktů se vám budou hodit.  

Některá pravidla platí i pro zákazníky, například pravidla pro kouření nebo nošení masek apod. 

KONTROLNÍ SEZNAM PRAVIDEL

OTEVÍRACÍ 
DOBA

MAXIMÁLNÍ POČET 
ZEMĚDĚLCŮ

MÍSTA PRO 
KAŽDÉHO 
ZEMĚDĚLCE

VALIDNÍ LICENCE 
PRO ZEMĚDĚLCE

POPLATKY

VYUŽITÍ TRHU 
VYBAVENÍ, 
ČIŠTĚNÍ

PARKOVÁNÍ A PŘIPOJENÍ 
S NÁKLADNÍMI AUTOMOBILY 
ZEMĚDĚLCŮ

KONTROLA KVALITY, 
NÁVŠTĚVY ZEMĚDĚLSKÝCH 
PODNIKŮ, DRUHY PRODUKTŮ

POUŽITÍ LOGA, MARKETING 
A PROPAGAČNÍ MATERIÁLY

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ 
OPATŘENÍ PRO 
ZEMĚDĚLCI A ZÁKAZNÍCI

 

Obrázek 10 Kontrolní seznam pro organizátory farmářských trhů. Zdroj: vlastní zpracování. 

Koordinace a finanční zázemí 

Nejprve potřebujete efektivní tým, který bude trh koordinovat. Můžete zapojit několik organizací, jako 
je zemědělská komora, nevládní organizace, místní obecní úřad, církevní organizace, zahrádkářské 
kluby, seniory a nadšené dobrovolníky. Tyto zúčastněné strany vám mohou pomoci nejen s organizací, 
ale i s finančním zázemím. 
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Potřebujete plán ročního provozu podniku, kde jsou uvedeny výdaje a příjmy. Měl by být v rovnováze. 
Pokud tomu tak není, musíte zvážit zvýšení poplatku. Měli byste však dbát na příjmy svých farmářů na 
trhu. Různě velké farmy mohou platit různé poplatky. Nebo můžete požádat některé organizace ve svém 
okolí, aby váš trh podpořily. 

Propagace a speciální akce 

Buďte vidět! 

Používejte marketingové kanály podle cílových skupin zákazníků! Mladší lidi lze oslovit prostřednictvím 
sociálních médií, senioři mají raději letáky nebo rozhlasové podcasty. Stálé vývěsky, bannery v místě trhu 
jsou účinné pro každou cílovou skupinu.  

Uspořádání speciální akce na vašem trhu může přinést bezplatnou propagaci a získat nové zákazníky. 
Trh je místem setkávání místní komunity. Nechoďte na trh jen nakupovat, ale setkávejte se se starými 
přáteli, diskutujte a zkoušejte nové recepty nebo se účastněte kulturních akcí.  

Navrhované typy událostí: 

● hudba; 
● ochutnávka jídel; 
● vaření s místními kuchaři z místních surovin; 
● akce k svátkům (Vánoce atd.); 
● aktivity pro děti, řemeslné dílny. 

Vytvářejte speciální akce pro celou rodinu!  

COVID Tipy 

Rok 2020 přináší novou zkušenost se situací Covid-19 a farmářské trhy musí reagovat na nový soubor 
interních předpisů. Proto jsme shromáždili několik podnětů z praxe, které mají organizaci usnadnit. 

Informujte své zemědělce a zákazníky o příslušné zdravotní situaci! Zjistěte si aktuální nařízení vašeho 
okresu!  

Doporučení: 

● zajištění společenského odstupu; 
● vyžadovat od všech zakrytí obličeje; 
● zajistit mytí nebo dezinfekci rukou; 
● pravidelně čistit a dezinfikovat povrchy; 
● zajistit možnost platby kartou. 

ZÁVĚR 

V kapitole bylo prezentováno, že krátké potravinové dodavatelské řetězce neznamenají nová opatření, 
ale obnovení tradičních nákupních interakcí, avšak zemědělci se musí přizpůsobit novým trendům a 
požadavkům spotřebitelů. Proto by inovativní způsob prodeje mohl poskytnout více možností pro 
udržitelnější, méně zranitelný a ekonomicky životaschopný systém drobného zemědělství. V mnoha 
případech potřebují zemědělci externí pomoc při spolupráci a marketingových akcích. Tato kapitola 
pomáhá iniciovat tyto projekty společně s místními zainteresovanými stranami pochopením důležitosti 
krátkého dodavatelského řetězce.    
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Krátký potravinový řetězec a přechod k ekologii 
ÚVOD 

V této kapitole budeme hledat odpověď na otázku, zda mají krátké potravinové řetězce pozitivní vliv na 
skleníkové plyny, znečištění a biologickou rozmanitost. Podívejme se na uhlíkovou bilanci v rámci SFSC, 
kdy poloprázdné dodávky a spotřebitelé cestují do zemědělského odbytiště za účelem distribuce nebo 
nákupu několika kilogramů produktů. V tomto případě přispívají ke globálnímu oteplování více než 
dálková doprava kamiony nebo loděmi. Tato vlastnost spojená se krátkými dodavatelskými řetězci slouží 
průmyslovým lobby jako argument pro podporu průmyslového potravinového řetězce. Krátké 
potravinové řetězce jsou předvojem relokalizované ekonomiky, ale také nové, ekologičtější, 
demokratičtější a sociální ekonomiky. Jednotlivé prvky, které ji budou tvořit, nejsou na rozdíl od 
globalizované ekonomiky zatím vzájemně propojeny. Z organizačního a ekologického hlediska je tedy 
před námi ještě velký pokrok. V tématu posledních kilometrů výrobků budeme například zkoumat, jak 
se města mobilizují k vytvoření "nízkoemisních zón", aby splnila ekologická kritéria. Pro dosažení 
evropských environmentálních cílů v roce 2030 mohou (a musí) venkovští zprostředkovatelé podpořit 
zúčastněné strany SFSC, aby snížily své emise CO2 a pracovaly na agroekologickém přenosu. V této 
kapitole navrhujeme: provést přehled prvků, které mohou ovlivnit environmentální rovnováhu projektů 
krátkého potravinového řetězce, ilustrovat osvědčené postupy pro podporu jejich realizace na místní 
úrovni. 

CÍLE KAPITOLY/ABSTRAKT 

Venkovští zprostředkovatelé získají informace o dopadech SFSC na ekologický přechod, protože budoucí 
zprostředkovatelé musí znát a používat postupy, které jsou nejšetrnější k životnímu prostředí, aby snížili 
emise CO2, další emise znečišťující ovzduší, nepoužívali opakovaně použitelné obaly a škodlivé chemické 
látky. Díky této kapitole budou mít k dispozici řešení, jak tyto dopady minimalizovat v projektech, které 
animují na místní úrovni. Toto téma vychází z francouzského legislativního a teoretického hnutí zvaného 
přechod k ekologii, které bude podrobně popsáno s cílem zvýšit důraz na udržitelnější zemědělsko-
potravinářský systém.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

přechod k ekologii, ekologizace zemědělství, agroekologie, opakované použití obalů, místní zpracování, 
sdružená logistika, místní ekonomika 

CÍL UČENÍ 

Zprostředkovatelé si jsou vědomi "slabých článků" krátkých potravinových řetězců z hlediska 
agroekologie. Získají znalosti o tom, jak argumentovat se svými partnery (zprostředkovateli, zemědělci, 
spotřebiteli, místními samosprávami atd.), aby je přesvědčili. Získají znalosti, jak činit rozhodnutí (nebo 
podněcovat dynamiku), která umožní zlepšit environmentální hodnocení projektu (projektů).  

Faktory, které ovlivňují environmentální rovnováhu, a co je třeba 
udělat pro její zlepšení.  
V této kapitole se budeme zabývat možnostmi techniky šetrné k životnímu prostředí v hlavních fázích 
krátkých potravinových řetězců. Cílem je představit budoucím zprostředkovatelům, kde mají zasahovat 
do postupů snižování emisí CO2, dalších emisí znečišťujících ovzduší, opakovaně nepoužitelných obalů 
a používání škodlivých chemických látek. Krátký potravinový dodavatelský řetězec představuje 
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alternativní způsob, jak tyto činnosti posílit, protože jeho spotřebitelé jsou často otevření a citliví na 
výrobky šetrné k životnímu prostředí, navíc většina z nich je ochotna zaplatit více za konzumaci 
biopotravin nebo používání promyšlenějších zemědělských a dopravních technologií. Tento trend 
vyžaduje více znalostí a pomoci od zprostředkovatelů z hlediska životního prostředí, aby získali lepší 
přehled o agroekologii, biologické rozmanitosti, potravinové suverenitě a ekologické produkci, které 
uvědomělí spotřebitelé a zemědělci často vyžadují. 

Nejprve si vymezíme francouzský termín přechod k ekologii, jehož význam a budoucí roli v evropské 
společné zemědělské politice vyzdvihuje Evropský parlament (Evropský parlament, 2016) a Evropský 
hospodářský a sociální výbor (EHSV) (Savigny, G. 2019). Savigny uvedl, že EHSV by rád viděl, aby se 
projekt agroekologie rozšířil v celé EU na základě strukturovaného akčního plánu spolu s různými 
formami pákového efektu na místní, regionální a evropské úrovni. Zmínila některá opatření, která by 
přispěla k ekologickému přechodu a rozvoji krátkých potravinových řetězců, jako je dostupné 
financování v rámci druhého pilíře SZP, pružné uplatňování potravinářské legislativy na drobné 
zemědělce pro malovýrobu, zřízení nebo posílení vhodných vzdělávacích a poradenských služeb pro 
přímý prodej a agroekologii, podpora výměnných sítí mezi zemědělci; přizpůsobení výzkumu 
agroekologii a potřebám výrobců v krátkých řetězcích, úprava pravidel hospodářské soutěže, aby bylo 
snazší zásobovat veřejné stravování prostřednictvím krátkých místních řetězců. 

Tyto body posilují důležitost této kapitoly a environmentálního přístupu, který by měli zvážit a získat ti 
účastníci krátkých potravinových řetězců, kteří by zemědělcům pomáhali vyrábět, zpracovávat a 
prodávat.  

V posledním desetiletí začaly francouzské vlády posilovat opatření na ekologizaci zemědělství. Od plánu 
"Ecophyto 2018" (Evropská komise, 2018b), který přijalo ministerstvo zemědělství v roce 2008, až po 
nový rámcový zákon o zemědělství (Loi d'avenir z 13. října 2014), který výslovně odkazuje na 
agroekologii, byla posílena institucionální opatření, která mají zemědělce povzbudit k přijetí 
udržitelnějších postupů. V rámci těchto právních předpisů jsou výrobci vyzýváni k zavádění 
alternativních výrobních metod s cílem snížit používání syntetických vstupů a kombinovat ekonomickou, 
environmentální a sociální výkonnost (Magrini et al., 2019). 

Magrini et al. (2019) popsali tento politický, environmentální, sociální a přinejmenším ekonomický 
proces ve své studii, kterou pro lepší pochopení citujeme níže:  

"Tato transformace zemědělství se zaměřuje také na potraviny (Francis et al. 2003; Barbier a Elzen 2012; 
Hinrichs 2014; Gliessman 2015). FAO (2012) definuje udržitelnost našich potravin jako úzce související s 
udržitelností našeho zemědělství podle následujících pěti kritérií: (i) chrání biodiverzitu ekosystémů; (ii) 
je dostupná a kulturně přijatelná; (iii) je ekonomicky spravedlivá a cenově dostupná; (iv) je bezpečná, 
nutričně přiměřená a zdravá; a v) optimalizuje využívání přírodních a lidských zdrojů. Udržitelnost 
zemědělství a potravinových systémů tedy současně zahrnuje technické změny a hodnoty, kterými se 
řídí: vyžaduje realizaci "netechnických změn, jako jsou změny v chování spotřebitelů, sociálních 
normách, kulturních hodnotách a formálních institucionálních rámcích" (OECD 2010). To je o to 
důležitější, že naše "zemědělské postupy nejsou primárně určovány agronomickou nebo ekologickou 
vědou, ale trhy, předpisy a programy podpory zemědělství" (Weiner 2017). 

Tato systémová transformace spočívající v ekologizaci našeho zemědělství a potravinářství, která se týká 
více zúčastněných stran (zemědělců, dodavatelských řetězců nebo správců přírodních zdrojů) a která se 
vyznačuje záměrnou politickou vůlí ke změně, se označuje jako přechod k ekologii (Duru et al. 2015a). 
Všimněte si, že se jedná o přechod, a nikoliv o revoluci, protože explicitně nepředpokládá potřebu 
dalších změn vzhledem ke kapitalistickým základům společenského modelu, na němž je založeno naše 
zemědělství a potravinářství (srov. Hinrichs 2014 nebo Brown et al. 2012). Jedná se o přechod, který se 
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připravuje v rámci našeho kapitalistického režimu s cílem přejít k udržitelnějšímu zemědělskému a 
potravinovému systému. 

DALŠÍ DEFINICE, KTEROU MUSÍME OBJASNIT, JE AGROEKOLOGIE 

"Termín agroekologie poprvé použil ve 30. letech 20. století ruský agronom Bensin, původně v 
souvislosti s použitím ekologických metod při výzkumu plodin. Agroekologii lze obecně definovat jako 
ucelený celek, který umožňuje navrhovat zemědělské výrobní systémy, jež využívají funkcí 
poskytovaných ekosystémy, snižují tlak na životní prostředí a chrání přírodní zdroje. Z vědeckého 
hlediska lze agroekologii definovat jako obor na pomezí agronomie, ekologie a společenských věd, 
přičemž se upřednostňují systémové přístupy. A konečně, pokud se agroekologická hnutí vyskytují, děje 
se tak zpravidla na okraji převládajícího trendu modernizace zemědělství a podporují rozvoj venkova, 
potravinovou suverenitu a ekologicky šetrné hospodaření" (Schaller, 2013). 

V následujících podkapitolách uvádíme přehled hlavních fází a postupů ekologického přechodu na 
základě jednotlivých kroků dodavatelských řetězců: výroba, zpracování, balení, logistika, spotřebitelé, 
správa. 

ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY: PRIORITA 

ZEMĚDĚLSKÁ výroba se na celkové bilanci emisí CO2 podílí o více než 50 %, a to mnohem dříve než 
doprava, balení a zpracování (Schaller, 2013). Výzvou pro zprostředkovatele je proto jak spolupráce se 
zemědělci, kteří mají nejlepší agroekologické postupy, tak podpora změny postupů u ostatních. Zde jsou 
některé prvky, o které se může opřít:  

A. Vstupy 

Využívání externích vstupů namísto místních zdrojů vede k outsourcingu souborů znalostí. Tyto znalosti 
již nezávisí na místních domorodých komunitách: přicházejí zvenčí a jsou získávány přístupem shora dolů 
z rukou dodavatelů vstupů a externích odborníků (LRD, 2007). Zemědělci mají tendenci být redukováni 
na pasivní příjemce technologií bez možnosti volby (Medina, 2009). Odráží také radikální změnu vztahů 
s přírodou ve srovnání s tradičním rolnickým zemědělstvím. 

Minerální hnojiva (např. dusík, fosfor), hojně používaná v konvenčním zemědělství, pocházejí z fosilní 
energie. Jejich používání často souvisí s postupy, které podporují monokultury. Proto budou tyto nové 
formy solidarity zahrnovat hospodaření s odpadními vodami z živočišné výroby na místní úrovni a 
nahrazení minerálních hnojiv organickými.  

Dalším často zdůrazňovaným tématem je původ proteinů. Od počátku 70. let se dovoz sójových bobů 
do Evropy zvýšil pětkrát. Sója hraje hnací roli v odlesňování Amazonie a stromových savan, navíc je 
převážně geneticky modifikovaná (GM), což znamená nepředvídatelná rizika pro zdraví lidí a zvířat. 
Evropská unie dováží ročně 17 milionů tun rostlinných surových bílkovin (sója, luštěniny, slunečnice 
atd.), z toho 13 milionů tun sóji, což z ní činí druhého největšího dovozce na světě hned po Číně. Tato 
obrovská čísla jsou řízena monopolními zemědělsko-potravinářskými společnostmi, které posilují vazby 
mezi ekonomikou potravin a pohonných hmot, "revolucí supermarketů", liberalizovaným světovým 
obchodem s potravinami, stále koncentrovanějším vlastnictvím půdy, zmenšující se základnou 
přírodních zdrojů a rostoucím odporem potravinových hnutí po celém světě" (Holt-Giménez a Shattuck, 
2011). 

Semena jsou selektována spíše na výnos než na odolnost vůči chorobám nebo vodnímu stresu. Dvojici 
"osivo - fytosanitární produkty" dokonale ilustrují nadnárodní firmy, které vyvíjejí obojí (např. Syngenta). 
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Místní odrůdy osiv však mohou podpořit odolnost vůči klimatickým rizikům obohacením biodiverzity, 
odolností vůči škůdcům. 

 

B. Energetická nezávislost (a zdroj: fosilní nebo obnovitelný) 

Cokoli, co šetří fosilní energii, zlepšuje ekologickou bilanci zemědělce. Každé území v Evropě má výrobu 
přizpůsobenou ročnímu období. Produkce rajčat v zimě v Nizozemsku, i když se spotřebovávají v okolí, 
bude mít dopad na životní prostředí spojený s vytápěním skleníku a s tím spojenými materiálními 
investicemi. 

Řešení pro zprostředkovatele se opírá o zemědělce zapojené do agroekologie a území v rámci 
ekologizace zemědělství. 

A. Přístup založený na vedlejších produktech 

Některá zemědělská produkce může mít i jiné využití než jako potravina, její název je vedlejší produkt. 
Například slámu lze kromě pšenice použít na stavbu domů, konopí kromě oleje na výrobu tkanin, kůži z 
krav kromě masa nebo mléka na výrobu tašek, ovce na vlnu kromě masa. Tento přístup "vedlejších 
produktů" umožňuje zvýšit vliv SFSC na ekologickou přeměnu: menší tlak na půdu, menší dopad na 
znečištění ve srovnání s podobným produktem z průmyslu (biologicky rozložitelný), menší přeprava 
(pokud se produkty používají hlavně v daném území). Navíc přináší dodatečné příjmy. Vnitrostátní 
legislativní rámec však často znamená velkou překážku pro využití vedlejších produktů a druhého příjmu 
a vytvoření přidané hodnoty. Jako zprostředkovatel je důležité konzultovat národní předpisy především 
v případě vedlejších produktů živočišného původu. 

B. Zemědělské postupy 

Jedná se o několik osvědčených postupů, kterými se může zprostředkovatel řídit ve spolupráci s 
producenty (Osez agriculture, 2020). 

● Rotace zahrnující luštěniny, které vážou dusík v půdě. 
● Přítomnost zvířat (nebo existence spolupráce mezi pěstiteli a chovateli), aby měli hnůj a 

zvýšili vedlejší produkty sklizně. 
● Použití selského osiva pro lepší odolnost vůči chorobám a škůdcům. 
● Neorání (nebo minimální obdělávání půdy) přispívá ke zlepšení přirozené úrodnosti půdy. 
● Přítomnost rostlinného přířezu v zimě k omezení eroze 
● Výběr pěstitelských technik, které vyžadují malé nebo žádné zavlažování, aby se zachovaly 

vodní zdroje. 
● Přítomnost živých plotů (nebo agrolesnických postupů) na podporu biologické rovnováhy. 
● Volba produkce přizpůsobená sezónnosti území. 
● Energeticky účinné techniky, jako je solární sušení ve stodole na krmivo, trakce zvířat, 

mechanizace. 
● Integrovaná ochrana proti škůdcům (IPM), která využívá odolnost a rozmanitost ekosystémů 

k regulaci škůdců, chorob a plevelů a snaží se používat pesticidy pouze tehdy, když jsou jiné 
možnosti neúčinné. 

● Agrolesnictví, které začleňuje multifunkční stromy do zemědělských systémů, a kolektivní 
správa blízkých lesních zdrojů. 

● Akvakultura, která začleňuje ryby, krevety a další vodní zdroje do zemědělských systémů, 
například do zavlažovaných rýžových polí a rybníků, a vede tak ke zvýšení produkce bílkovin. 
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● Shromažďování vody v suchých oblastech, což může znamenat, že dříve opuštěné a 
znehodnocené pozemky mohou být obdělávány a na malých plochách zavlažované půdy se 
díky lepšímu zadržování dešťové vody pěstují další plodiny. 

Použitím agroekologických technik zemědělec zlepší energetickou bilanci své farmy (a její 
samostatnost), podpoří biologickou rozmanitost, sníží nebo zcela vyloučí používání pesticidů. Zavedení 
a úspěšné dokončení agroekologického přístupu však vyžaduje kroky i mimo farmu samotnou. Většina 
environmentálních problémů se odehrává ve vyšších prostorových měřítkách: zachování biologické 
rozmanitosti na úrovni stanovišť a krajiny, kvalita pitné vody na úrovni sběrné zásobovací oblasti, eroze 
na úrovni povodí, udržitelnost odrůdové odolnosti na úrovni území a produkčních nebo sběrných 
povodí, snížení emisí skleníkových plynů na globální úrovni atd. Tato prostorová měřítka jsou tedy 
vymezena jak fyzikálními faktory (na straně povodí), tak v souvislosti s lidskou činností. Jde o "navrhování 
časoprostorových organizací zemědělských činností a krajinných struktur, přizpůsobených 
charakteristikám prostředí tak, aby zemědělci využívali služeb poskytovaných biodiverzitou, prostředí a 
snižovali dopady na životní prostředí" (Mzoughi, 2013). Tento přístup k ekologizaci zemědělství vyžaduje 
pro svou realizaci zapojení všech aktérů daného území (Colin, 2018). 

Zprostředkovatel se proto musí o toto územní měřítko zajímat, buď spolupracovat s jeho aktéry, nebo 
je motivovat k činnosti. 

ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH PRODUKTŮ: CHYBĚJÍCÍ ČLÁNEK 

Účinky zpracování výrobků na životní prostředí zůstávají slabé, pokud jsou izolovány od kontextu, 
například ve srovnání s výrobními metodami. Analýza životního cyklu například pro chléb z ekologické 
selské pšenice (podle metody Recipe H 2016) ukazuje, že kromě produkce jemných částic (spojených s 
vařením na dřevě) je dopad na celý cyklus 5 % (Colin, 2018). 

Představa místní produkce bez zpracovatelských jednotek v blízkosti má důsledky pro environmentální, 
sociální, ale i ekonomickou rovnováhu celého hodnotového řetězce a zejména farmy. 

V Evropě je vzhledem ke klimatickým pásmům většina zemědělské produkce sezónní. Proto je nutné 
zpracovávat suroviny v obdobích vysoké produkce, aby se předešlo dovozu po zbytek roku a aby bylo 
možné podpořit ceny místních produktů v obdobích vysoké produkce. To rovněž přispívá ke zlepšení 
ekonomické životaschopnosti místních malých výrobců. 

I když je energetická účinnost malé zpracovatelské jednotky a priori horší než průmyslová výroba 
redukovaná na kilogram produktu, je třeba ji porovnat s vytvořením místních pracovních míst, zkrácením 
vzdálenosti mezi jeho prací a bydlištěm, potravinovou autonomií bioregionu nebo změnit ukazatele: 
spotřebovanou energii již neměřit na kilogram produktu, ale na počet vytvořených/udržených 
pracovních míst, vygenerovaných eur (Loiseau et al. 2018). 

Malé místní jednotky na zpracování ovoce a zeleniny, masa a mléka umožní vznik podnikatelů, kteří se 
podílejí na rozvoji místní ekonomiky, a to i ve venkovských regionech, kde jsou schopni přilákat další 
podnikatele a vytvořit tak životaschopnou ekonomiku. Spoléhají na zprostředkovatele, kteří je mohou 
podpořit prostřednictvím krátkých dodavatelských řetězců, aby podpořili ekologickou, sociální a 
ekonomickou transformaci.  

Řezníci, pekaři, sýraři, kuchaři - i tito potravináři mohou nakupovat na místě, ovšem pod podmínkou, že 
překročí rámec zjevné konkurence (např. chovatelé mohou být v pokušení zřídit bourárnu a 
zpracovatelský závod, aby měli pod kontrolou celý řetězec, aniž by potřebovali místního řezníka, což je 
případ prodeje masa v krabicích). Podporou zprostředkovatele se mohou vzájemně propojit a místní 
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řemeslníci nastaví chytré postupy (nebo se inspirují tradičními technikami), které přispívají ke zlepšení 
ekologické rovnováhy: 

● pekaři přírodního kvásku nepoužívají růstovou komoru (úspora energie a menší investice), jiní 
rekuperují teplo z pece na dřevo k ohřevu vody nebo volí pece na dřevo s filtry pevných částic 
a optimalizací tepla; 

● destilátoři, výrobci éterických olejů, vytápějí palírnu místním dřevem; 
● řemeslníci používají k uskladnění zeleniny mléčné kvašení, což je proces, který nevyžaduje 

vaření a umožňuje zajímavou nutriční rovnováhu; 
● pečení v peci na dřevo s určitým filtrem (na chleba nebo pizzu), pokud je energie obnovitelná 

a místní (jako dřevěné pelety, které odstraňují méně znečišťujících látek), umožňuje snížit 
emise CO2 a jemné částice. 
 

BALENÍ: SYMBOL PRŮMYSLOVÉHO POTRAVINOVÉHO SYSTÉMU 

Je obecně uznávaným tvrzením, že zkrácení přepravní vzdálenosti mezi místem výroby a spotřeby 
snižuje objem obalů výrobků. Ve většině SFSC surové výrobky nevyžadují obaly pro přepravu. Kromě 
toho spotřebitelé v mnoha případech používají opakovaně použitelné obaly, jako jsou látkové pytle, 
dřevěné bedny atd. což má závažný environmentální význam, protože to nevyvolává další dopravu. Toto 
opakované použití šetří finanční prostředky jak na výrobu obalů, tak z hlediska odpadu (Ademe, 2017).  

Plastové obaly (Francouzské ministerstvo ekologie, 2019), pokud se počítají pouze skleníkové plyny, mají 
v celkové klimatické bilanci malou váhu ve srovnání s výrobními metodami a dopravou, ale často jdou 
ruku v ruce s průmyslovými, nelokalizovanými a sezónními systémy. V důsledku toho nepřímo přispívá 
k vyššímu množství skleníkových plynů. Proto musí zprostředkovatel při spolupráci s místními výrobci 
pracovat na celém řetězci, aby snížil používání plastového odpadu. 

Zmíníme také, že skleněné obaly oceňují ekologové. Studie ADAME (Ma-bouteille, 2021) však ukázala, 
že ročně se vyhodí 2,3 milionu tun skla, což představuje 49,6 % celkového odpadu. Studie také poukázala 
na to, že pokud bychom tyto sklenice, které se používají na pivo, džusy, sirupy, víno atd. dokázali znovu 
použít, ušetřili bychom 75 % energie, 33 % vody a 79 % emisí CO2 na zemi za rok. Proto se francouzský 
region Sommières a LEADER (místní akční skupina podporovaná programy rozvoje venkova Evropské 
unie) sjednotily, aby zahájily nové projekty sběru sklenic od spotřebitelů a jejich opětovného využití pro 
lokální spotřebu. Díky této podpoře vznikl například podnik "Locaverre", který sbírá sklenice a čistí je 
podle předpisů, poté se sklenice vrací zemědělcům. Projekt je sociálně citlivý, protože tyto činnosti 
provozují zdravotně postižení lidé (Helloasso, 2021).  

Můžeme konstatovat, že zprostředkovatelé mají v tomto řetězci klíčovou roli, aby senzibilizovali 
výrobce a spotřebitele, navázali na hlavní aktéry a podpořili je při využívání evropských nebo 
národních fondů. 
 

LOGISTICKÉ (A DISTRIBUČNÍ) METODY: VÝZNAMNÉ REZERVY PRO POKROK  

Pokud se zaměříme pouze na emise CO2 na kilogram přepravovaného produktu, nejsou výsledky 
krátkých dodavatelských systémů potravinových řetězců dobré: přibližně 10krát nižší u těžké nákladní 
lodi o hmotnosti 32 tun a 100krát nižší u transoceánské nákladní lodi než u dodávky o hmotnosti menší 
než 3,5 tuny (Ademe, 2017). To znamená, že silniční doprava má vyšší dopad na emise skleníkových 
plynů než jiné typy distribučních metod. Podle Agentury pro životní prostředí a hospodaření s energií 
navíc dodávka na posledním kilometru představuje 25 % emisí skleníkových plynů a třetinu emisí CO2. 
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Poslední kilometr je také velmi nákladný, a proto je mu věnováno 20 až 50 % celkových nákladů 
dodavatelského řetězce (Abdelhai, Malhéné, Gonzalez-Feliu, 2014). 

Tyto údaje zohledňují pouze emise CO2 na kilogram produktu, přičemž je třeba vzít v úvahu, že místní 
ekologické rajče ze selského osiva je stejným produktem jako rajče z hybridní odrůdy vypěstované ve 
skleníku mimo sezónu a v zahraničí. Ve skutečnosti porovnávají produkty, které nejsou srovnatelné. 
Kromě toho není integrováno environmentální (a ekonomické) hodnocení veřejných investic, které 
umožňují pohyb nákladních automobilů. Obecněji řečeno, není zohledněna multifunkčnost spojená s 
nákupem v krátkých potravinových řetězcích. Stačí se projít po trzích pod širým nebem, abyste si 
uvědomili, jak SFSC přispívá k sociálním vztahům. Bylo by pak nutné studovat celkové chování kupujícího: 
není to zároveň koníček vyzvednout si své produkty od výrobce, stejně jako procházka lesem k moři? 
Pokud ano, je třeba dopad nákupu výrobku krátkého potravinového řetězce na životní prostředí 
porovnat přinejmenším s dopadem nákupu v supermarketu plus dopadem přemístění za účelem trávení 
volného času. 

Přesto je nutné, aby SFSC pokročily, zejména na posledních kilometrech v městských oblastech. Tento 
sektor je mladý, málo organizovaný nebo neorganizovaný na logistické úrovni. V této oblasti existují 
velmi významné rezervy pro pokrok (Raton et al. 2020). Města výrazněji postižená znečištěním vytvářejí 
na popud evropského klimatického plánu ZFE (nízkoemisní zóny), ve kterých již nebude možné jezdit 
vozidly s vysokými emisemi. To je podněcuje k tomu, aby se zapojila do inovativních projektů. Důležitou 
otázkou je sdružování dopravy, přinejmenším od vjezdu do měst, s cílem zajistit jednotlivcům, nákupním 
skupinám, restauracím, obchodům a dalším prodejnám, a to i s ohledem na to, že mnoho vozidel se 
vrací zpět prázdných. 

Několik velkých měst v Evropě má ve svých boxech projekty "hubů" (místní logistická platforma): Nantes 
s "Le Kiosque Paysan", Lyon s "Metropolitním trhem zájmů", Madrid s projektem Madrid km 0. V 
Marseille společnost Fab'lim právě dokončila studii potřeb a rovněž se ukazuje, že logistický(é) hub(y) 
spojený(é) s poolingem je nejvhodnějším řešením pro vyřešení problému posledního km (Duret,J., 
2020). 

Soukromé subjekty rovněž rozvíjejí koordinační a sdružovací iniciativy (sběr u výrobců a rozvoz do míst 
dodání s různými přístupy), jako je blabla car (spolujízda v celé Francii a v Evropě, La Charrette, Local 
Food Hub atd.).  

Příklady iniciativ na zlepšení ekonomické, organizační a environmentální účinnosti zkrácené dopravy ve 
Francii ze soukromého nebo dobrovolného sektoru:  

● vzájemná spolupráce mezi zprostředkovateli GRAP (místní regionální potravinářská skupina): 
kamiony nejsou nikdy prázdné. 

Tato organizace sdružuje přibližně padesát místních obchodů s potravinami a bioprodukty v regionu 
Auvergne Rhône-Alpes.  

Inovace: výrobce sýrů doručí všechny objednávky pro obchody s potravinami v síti GRAP do obchodu s 
potravinami, který je nejblíže domovu. Kamion společnosti GRAP, který rozváží do obchodů s 
potravinami, převezme zásilku a během své cesty ji vyexpeduje do obchodů s potravinami, které se 
umístily tak, aby mohly tento výrobek nakupovat. Kamion není nikdy prázdný. 

● Vzájemná výměna mezi výrobci 
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Stéphanie Conrad vyrábí mléčné výrobky v Normandii. Ostatní produkty odebírá z okolních farem a 
dodává na trh do 150 km vzdálené Paříže - nakupuje výrobky od jiných výrobců, a proto podstupuje 
obchodní riziko. Výsledek: jedna cesta pro tucet výrobců. 

Při realizaci dbejte na problematiku pojištění. V každé partnerské zemi se může lišit!  

V těchto dvou případech rozhodují o úspěchu vztahy, které vedoucí projektu udržuje s ostatními 
účastníky SFSC. Tyto mezilidské vztahy, tyto sítě, které na území vytváříme, představují úrodnou půdu 
pro spolupráci směřující k "jiné ekonomice".  

Dalším příkladem systému poskytování je projekt "Promoted". Zde jsou chladicí kontejnery umístěny na 
farmách, kam zemědělci uloží produkty, které pak dopravci vyzvednou. Zajímavým úhlem pohledu 
tohoto příběhu je, že se do něj rolníci z lyonských hor nezapojili, protože se jim tento systém zdál příliš 
neosobní: krátké potravinové řetězce mají naopak za cíl ekonomiku znovu personalizovat, znovu ji 
zapojit do mezilidských vztahů, aby podpořily ekonomiku udržitelnější po všech stránkách.  

Dalším způsobem, jak omezit dopravu, je umístit výrobce blízko spotřebitele. Rozhodující činitelé si 
uvědomili, zejména během zdravotní krize na jaře 2020, závislost svého města na potravinách. Zapojují 
se do opatření, která usnadní zemědělskou produkci v městských oblastech nebo v blízkosti měst 
(například prostřednictvím poskytnutí půdy). Naopak vytvářením aktivit ve venkovských oblastech se 
spotřebitel, pokud je území orientováno na tento model SFSC, fakticky ocitá v blízkosti míst produkce. I 
tam zdravotní krize posouvá hranice: v roce 2020 se například prudce zvýšil počet Pařížanů, kteří chtějí 
opustit Paříž a pracovat a žít na venkově (lechemindesmures, 2019). To přirozeně přináší novou klientelu 
blízkou rolníkům, a to občany, kteří jsou často již spotřebiteli bioproduktů.  

Úkolem zprostředkovatele je rozvíjet svou síť konexí blíže k těm, kteří mu mohou pomoci při hledání co 
nejekologičtějších řešení (volení úředníci, nositelé projektů mobility nebo/i místní logistická centra 
apod.). Musí mít na paměti prvky týkající se nákladů na logistiku, neboť zemědělci často opomíjejí řešit 
otázky dopravy a životního prostředí, avšak náklady na dodávky jsou často levnou položkou.  

SPOTŘEBITELÉ 

A. "Třetí místa" 

Ve všech CSA, tedy zemědělství podporovaném spotřebiteli nebo nákupních skupinách, se objevila nová 
definice "třetích míst", kde se daří občanským iniciativám dodávajícím kvalitní místní produkty. Myšlenka 
vychází z co-workingových kanceláří, které se vyvinuly pro mezikulturní setkávání osob, které se chtějí 
setkávat, jíst, diskutovat, zahradničit a něco společně dělat. V těchto místech se konají různé aktivity: 
populární vzdělávání, sociální ubytování, stravování, prodej v krátkých potravinových řetězcích, 
zemědělství a zahradnictví, oběhové hospodářství, občanský výzkum, kulturní akce atd. Jejich 
charakteristika je různorodá, protože mohou být bezplatná, pro občany nebo pro profesionály, spojená 
se zemědělstvím, s jídlem, se zahradničením, s uměním a se vzděláváním. 

Motivací organizátorů je hledat dodavatele místních produktů z ekologicky šetrného zemědělství, kteří 
přispějí ke zlepšení obecné kultury/nálady místních spotřebitelů nakupovat místní, zdravé produkty. Ti 
například akceptují (a oceňují) nepravidelné ovoce (které se na trhu neprodává, což v konečném 
důsledku přispívá k omezení pesticidů, protože k produkci ovoce nebo zeleniny "bez závad" je nutné 
ošetření proti proudu. 

Tato "třetí místa" jsou běžné městské zahrady, kuchyně, farmářské trhy, veřejná místa, farmy, kde se 
lidé učí o zemědělství, nakupují místní produkty, získávají znalosti o agroekologických postupech a 
farmářích, senzibilizují mladou generaci, pomáhají rozvoji malých vesnic. 
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B. Zelené veřejné stravování 

V celé Evropě je reorganizace veřejného stravování důležitým tématem. Ve Francii ukládá zákon Egalim 
do roku 2022 ve veřejném stravování 50 % trvanlivých výrobků, z toho 20 % ekologických. Nákup 
místních produktů ve veřejném stravování umožňuje posílit správné udržitelné postupy, které jsou již v 
rámci místního zemědělství zavedeny, a podpořit - například pomocí smlouvy - ekologický přechod u 
zemědělských podniků, které se takovým postupům dosud nevěnují. Včetně soukromého kolektivního 
nebo komerčního stravování může kuchař nebo motivovaný pomocník při vaření stimulovat proces 
nákupu místních produktů a podpořit pozitivní lokální cyklus. Rodiče žáků mohou povzbudit místní 
odpovědné činitele, aby pomohli přechodu na ekologické a místní produkty ve veřejném stravování. 

Zprostředkovatel může tuto energii využít k růstu svých projektů, nebo dokonce v závislosti na svém 
postavení podněcovat přístupy tohoto typu. 

SPRÁVA 

Žádnou z výše uvedených pěti fází dodavatelských řetězců (výroba, zpracování, logistika, balení, 
spotřebitel) nemůže účinně realizovat jediný zprostředkovatel. Aby nedocházelo k nežádoucím 
účinkům, je nutná spolupráce mezi regulujícími subjekty. Toto řízení je odpovědností volených zástupců 
a všech, kteří území oživují. Zprostředkovatelé SFSC mají zásadní úlohu při posilování ekologické 
transformace krok za krokem s ohledem na potřeby místních zúčastněných stran.  

Dobrá správa zachovává územní identitu produktu, zabraňuje nadměrnému využívání místních zdrojů, 
usnadňuje přístup k vnějším zdrojům a rozděluje náklady a přínosy mezi zúčastněné strany" (Brunori, G. 
at el, 2016). 

Zprostředkovatel by měl mít systémový přístup, aby měl přehled o všech fázích místních dodavatelských 
řetězců. Ekologický přechod může zajistit, pokud má dobrou znalost svého pracovního území, vhled do 
osobních, politických, environmentálních a ekonomických problémů, široký přehled o zapojených 
zúčastněných stranách. Je třeba zdůraznit, že není jejich povinností znát vše, ale musí mít schopnost 
vytvářet vazby mezi lidmi, aby zajistili přijatá opatření.  

ZÁVĚR 

Potvrzení, že krátké potravinové řetězce a ekologická transformace jdou ruku v ruce, není samozřejmé. 
Pokud se doprava, balení a místní zpracování řeší postupně, nemohou dnes SFSC prokázat svou 
ekologickou účinnost. 

Rozhodujícím faktorem je však skutečnost, že SFSC vycházejí od rolníků, kteří se zabývají 
agroekologickými postupy, ale také přispívají k ekologizaci zemědělství. 

Pro měření zájmu o krátké potravinové řetězce z hlediska ekologické transformace je nutný globální 
přístup. Spotřebitel, který si například jede pro svůj košík ekologické zeleniny na kole, dělá mnohem víc 
než jen to, že kupuje místní zeleninu. Zajišťuje poslední kilometr bez emisí skleníkových plynů, zajímá se 
o kvalitu produktů a dělí se o své poznatky s dětmi, vaří čerstvé produkty bez přidání aditiva, recykluje 
svůj rostlinný odpad. Samostavitel, který si postaví dům ze dřeva a místní slámy, dělá mnohem víc než 
jen vlastní bydlení. Váží si vedlejších zemědělských produktů (slámy), výrazně snižuje množství odpadu 
(biologicky rozložitelné materiály), nevytváří odpad, často vytváří svou aktivitu přímo na místě (například 
při práci na dálku) a následně podporuje rolníka nákupem jeho výrobků. 

Dosud nebyly provedeny rozsáhlé prospektivní studie, které by ukázaly, jaké by byly dopady převážně 
relokalizované a personalizované ekonomiky z hlediska ekologického přechodu. 
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Nadnárodní distribuční společnosti již několik let cítí, jak se vítr obrací, a staví se na dodávkách krátkých 
řetězců, na modelech kontraktualizace, které se řídí stejnými pravidly jako u dlouhých dodavatelských 
řetězců. 

Měli bychom očekávat, že krátké potravinové řetězce s metodami dlouhého dodavatelského řetězce a 
krátké okruhy "relokalizované a re-personalizované ekonomiky" budou existovat vedle sebe. 
Nepochybně proto, že poptávka roste a je nepravděpodobné, že modely nastavené historickými hráči 
(CSA, prodejny producentů atd.) budou mít kapacitu je uspokojit v rekordním čase. Na druhou stranu 
mohou krátké obvody nesoucí "jinou ekonomiku" ve střednědobém horizontu a prostřednictvím logiky 
rojení a síťování znovu vyvážit mocenské vztahy, a to jak v rámci odvětví, tak i území: klíčovou roli zde 
hrají zprostředkovatelé.  
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Podnikatelské myšlení pro venkovské zprostředkovatele  
CÍLE KAPITOLY/ABSTRAKT 

V této kapitole mohou venkovští zprostředkovatelé nalézt teoretické zázemí pro důležité otázky, jako 
například jak financovat podnikatelský nápad, jak tento nápad přetvořit ve funkční podnik a jak tento 
podnik podrobně naplánovat. Hlavními tématy kapitoly jsou představení hlavních podnikatelských 
dovedností, strategické myšlení a plánování, koncepce Ikigai v podnikání, obchodní model Canvas a 
podnikatelský plán. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

podnikání, strategie, strategické myšlení, analýza strategie, ikigai koncept, obchodní model canvas, 
podnikatelský plán 

CÍLE UČENÍ 

Obchodně orientované myšlení je důležitou součástí každého úspěšného projektu a jednou z hlavních 
vůdčích dovedností. Stává se také klíčovým faktorem pro přežití drobného zemědělství v této 
turbulentní, stále složitější globální ekonomice. Zemědělci a zprostředkovatelé na venkově musí vnímat 
svou činnost jako podnikání a s cílem dosahovat zisku. Samozřejmě, že vášeň pro to, co dělají, je zásadní 
součástí toho, proč to dělají. Podnikatelé na venkově působí ve složitém a dynamickém prostředí a musí 
vnímat širší okolnosti - vnější prostředí bez jejich přímého vlivu, mikroprostředí (zemědělci, dodavatelé, 
obchodníci, dopravci, zákazníci atd.).  

Hlavní výukové cíle této kapitoly jsou:  

● seznámení se s přehledem hlavních obchodních dovedností; 
● prozkoumat myšlenky strategického myšlení a plánování; 
● seznámení s konceptem Ikigai v podnikání; 
● naučit se používat obchodní model canvas, 
● seznámení se základy podnikatelského plánu. 

Představení hlavních obchodních dovedností 
Plánování podnikání (včetně strategického myšlení, schopnosti plánovat, identifikace zdrojů atd.) bylo v 
rámci výzkumu „od stolu“ ve všech zemích projektu označeno za jednu z nejdůležitějších znalostí a 
kompetencí. Zařazení kapitoly o obchodních znalostech potvrdily i výsledky průzkumu kompetencí (více 
viz Katalog kompetencí). Využívání technik strategického řízení může být pro zemědělce prostřednictvím 
zprostředkovatelů zdrojem dalších znalostí a může zvýšit jejich efektivitu a šanci uspět na trhu. 
Podnikatelsky orientované myšlení je nezbytné pro každého podnikatele, který vyrábí pro trh, bez 
ohledu na to, o jaký obor hospodářství se jedná. Hlavní charakteristikou úspěšného podnikatele je 
kreativita, dobré vedení, schopnost hledat nové příležitosti a inovovat a rozšiřovat své podnikání. V této 
části představíme nejdůležitější podnikatelské dovednosti a poukážeme na souvislost mezi těmito 
dovednostmi a úspěšným podnikáním. 

Pro zprostředkovatele na venkově musí být nový "způsob života" jasně definován. Obsahuje mnoho 
kladů a záporů, které je třeba vzít v úvahu před založením podniku.  

"JSEM SVÝM VLASTNÍM ŠÉFEM" 
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Být podnikatelem znamená na jedné straně být nezávislý a svobodný, ale na druhé straně také čelit 
rizikům, pracovat pod tlakem a nést odpovědnost za výsledky - dobré i špatné. Venkovský 
zprostředkovatel jako nezávislý podnikatel má svobodu v rozhodování o podnikání a také kontrolu nad 
tím, co, kdy a v jakém pořadí je třeba udělat. Často také pracuje sám a musí pokrýt širokou škálu 
manažerských a "každodenních" úkolů. Nejistota je součástí jeho života, tvorba zisku je zcela v jeho 
rukou a riskuje osobní majetek. Míra odpovědnosti a rizika selhání je mnohem vyšší než v postavení 
zaměstnance. Často také pracuje dlouho a nepravidelně, aby vyhověl požadavkům a splnil všechny 
úkoly, někdy je velmi obtížné rozlišit osobní a pracovní život. Společenský status je spojen s úspěchem 
podniku. 

Všechny tyto náročné charakteristiky vlastního podnikání vyžadují několik důležitých obchodních 
dovedností. Úspěšný podnikatel musí být iniciativní, ambiciózní, zaměřený na řešení problémů, kreativní 
v myšlení, schopný riskovat, flexibilní a přizpůsobivý, mít interpersonální schopnosti, navazovat kontakty 
a být ochotný se učit.  

 

Obrázek 11 Hlavní obchodní dovednosti venkovského zprostředkovatele. Zdroj: vlastní tvorba na základě projektu 

výsledků výzkumu a Jones a Rowley, 2011. 

Venkovští zprostředkovatelé musí rozumět marketingu, řízení rizik, finančnímu řízení a trhu práce. Aby 
byl úspěšný a dokázal navázat dobré obchodní spojení, musí respektovat základní hodnoty, jako je 
důvěryhodnost, pravdomluvnost, úcta, odpovědnost, spravedlnost, péče a společenská odpovědnost. 
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Některé z výše uvedených dovedností a vlastností se lze naučit, ale některé z nich musí být pro daného 
člověka životně důležité. Soubor vlastností často určuje výslednou podobu podnikání.  

STRATEGICKÉ MYŠLENÍ A PLÁNOVÁNÍ 

PODNIKATELÉ NA VENKOVĚ neexistují a nepracují samy. Působí ve složitém a dynamickém prostředí 
zahrnujícím zemědělce, dodavatele, dopravce, zprostředkovatele, zákazníky, ale také vnější prostředí - 
politickou, ekonomickou, sociální a technologickou sféru. Tato kapitola vám pomůže s pochopením 
vašeho postavení v tomto složitém systému a se schopností najít příležitost na trhu. Obsahuje základní 
analýzu vnějšího a vnitřního prostředí a ukazuje, jak vytvářet možné strategie pro vaše podnikání. 

Strategie je celková dlouhodobá orientace podniku. Na samém začátku stanovuje cíle, kterých chce 
venkovský zprostředkovatel ve svém podnikání dosáhnout, a nabízí způsoby, jak těchto cílů dosáhnout. 
Strategické řízení je proces plánování strategie, její realizace, monitorování výsledků a přizpůsobování 
strategie v čase podle měnících se podmínek. 

Strategické řízení je také způsob myšlení. Strategičtí manažeři na venkově myslí dopředu, jsou aktivní a 
zaměřují se na to, kam směřují a jak se tam hodlají dlouhodobě dostat. Je velmi důležité nepodlehnout 
každodennímu tlaku operativních úkolů a plánovat také dlouhodobě, s větší vizí a nebát se věnovat čas 
hledání inovací a novinek na trhu.  

Zprostředkovatelé jsou součástí složitého prostředí a každý den se potýkají s měnícími se podmínkami 
trhu. Obrázek 14 znázorňuje úrovně prostředí a nabízí výběr strategické analýzy, kterou lze použít k 
vyhodnocení podmínek na trhu. Jak tyto analýzy používat, bude podrobněji popsáno ve školících 
materiálech.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutí, která zprostředkovatel učiní, by měla vycházet z výsledků těchto analýz. Musí se chopit 
každé příležitosti a vytěžit z ní maximum, snažit se, aby celý systém pracoval v jeho prospěch, a 
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Obrázek SEQ Obrázek \* ARABIC 12 Prostředí venkovského zprostředkovatele. Zdroj: Hill, et.al., 2020. 
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soustředit se na svůj cíl. Toto myšlení přináší mnohem větší zisk a lepší zacílení než "učení se praxí". 
Zprostředkovatel navíc může se znalostí těchto analýz pomoci zemědělcům založit nový farmářský 
obchod, který by byl zaměřen na správné zákazníky, pomoci zemědělcům také používat strategické 
myšlení při rozhodování, kam orientovat zájem o jejich produkci. Schopnost přehledu o celém 
ekosystému je pro zprostředkovatele důležitou dovedností a může pomoci předejít mnoha chybným 
rozhodnutím.  

PROCESY STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ 

Strategické řízení se skládá ze strategického plánování, strategické implementace a strategické kontroly. 
Strategické řízení se zabývá širokými otázkami a příležitostmi, které ovlivňují podnikání venkovských 
zprostředkovatelů. Není totožné s každodenním řízením podniku, které se zabývá bezprostředními 
provozními záležitostmi podniku. 

 

Obrázek 13 Proces strategického řízení. Zdroj: Hill a Jones, 2020. 

Na trhu existuje mnoho rizik, kterým se lze vyhnout strategickým uvažováním. Rizika související s trhem 
mohou souviset s malým sortimentem výrobků a malým zaměřením podniku. Zaměřit se na místní trh 
může být riskantní kvůli nadměrné nabídce, která vede k nízkým cenám a nízké ziskovosti. Další rizika 
mohou souviset s nízkou vyjednávací silou zprostředkovatele na základě individuální úrovně obchodní 
činnosti, může pro něj být obtížné vyjednávat s výrobci - zemědělci a s konečnými zákazníky. Vzhledem 
k závislosti na producentech jsou venkovští zprostředkovatelé také zranitelní vůči ekonomickým šokům, 
jako jsou neočekávané nízké výnosy nebo neúroda, přemístění trhů, dodatečné požadavky trhu nebo 
pandemická situace. Tyto změny mohou významně ovlivnit zisky. Strategií, jak se vyhnout dopadu těchto 
rizik, může být diverzifikace, snížení nákladů, rozšíření velikosti podniku, přidání hodnoty k jejich 
podnikání, specializace nebo integrace.  Další informace o řízení rizik naleznete v části Dovednosti 
vedoucích pracovníků. 
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KONCEPT IKIGAI V PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ 

Jak dokazují vědecké výzkumy, zejména u drobných zemědělců a venkovských podnikatelů je rozhodnutí 
o oblasti podnikání často dáno osobním zájmem daného zemědělce. Nejlepších výsledků samozřejmě 
dosahuje spojení zájmu zprostředkovatelů s příležitostí na trhu. Ikigai je japonský nástroj, který lze právě 
z tohoto důvodu úspěšně adaptovat. Zprostředkovatelé mohou tento nástroj využít, aby dokázali najít 
průsečík mezi tím, co je baví, v čem jsou dobří, co je na trhu potřeba a co může být ziskové. Používání 
nástroje Ikigai je velmi snadné a intuitivní. Je rozděleno do 4 základních pilířů: co nás baví dělat, jaký 
dopad chceme mít, zda je to ziskové a zda se zaměřujeme na dokonalost. Z podnikatelského kontextu 
se na ně můžeme zaměřit: profesionalita, dopad, obchodní růst a rozvoj lidí. 

Podnikatelův Ikigai se nachází ve středu všech těchto bodů a měl by tvořit strukturu zaměření podniku 
a celkové strategie. 

 

Obrázek 14 Koncept Ikigai v podnikání. Zdroj: Mogi, K., 2018. 

 

Tyto čtyři faktory Ikigai lze aplikovat na podnikání a pomáhají vyvážit a sladit zaměření podnikání. Pro 
každého člověka je důležité najít odpovědi na všechny tyto faktory. 
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● V čem jste dobří - někdy k úspěšnému podnikání nestačí něco dělat rád, ale člověk v tom musí 
být také dobrý. 

● Co svět potřebuje - zaměření na to, co svět a cílový trh skutečně potřebují, je klíčovým 
faktorem úspěchu.  

● Za co si můžete nechat zaplatit - pokud zprostředkovatel najde něco, co ho baví, je v tom dobrý 
a lidé to potřebují, ale není schopen si za to účtovat dost peněz, aby pokryl náklady a navíc 
dosáhl přiměřeného zisku, je jeho podnikání neúspěšné. 

Praktické využití konceptu Ikigai je podrobněji popsáno ve školicích materiálech. Pro zprostředkovatele 
může být velmi užitečným nástrojem, jak si ujasnit cíle svého podnikání a zaměřit se přímo na "ikigai" - 
dokonalou shodu osobních dovedností, zájmů a potřeb trhu. Zprostředkovatelé navíc musí být o svém 
poslání skutečně přesvědčeni a ikigai pomáhá zajistit, aby se jejich "dobré pocity" promítly do 
skutečných strategických cílů. 

 OBCHODNÍ MODEL CANVAS 

Dalším krokem po formulaci podnikatelského nápadu je vytvoření životaschopného obchodního 
modelu, který může uspět na trhu. Praktický a užitečný nástroj vytvořil Alexander Osterwalder a nazývá 
se obchodní model Canvas (plátno). Lze jej použít pro vývoj nového podniku, dokumentaci stávajícího 
podniku nebo jeho inovaci. Jedná se o jednoduchou vizuální šablonu strategického řízení s prvky 
popisujícími hodnotovou nabídku produktu, infrastrukturu, zákazníky a finance podniku. 

Canvas má devět prvků: 

Klíčoví 
partneři 

Klíčové činnosti Hodnotové 
nabídky 

Vztahy se 
zákazníky 

Segmenty 
zákazníků 

Klíčové zdroje Kanály 

Struktura nákladů Toky příjmů 

Obrázek 15 Obchodní model Canvas. Zdroj: Osterwalder a Pigneur, 2010. 

Tyto prvky společně poskytují ucelený pohled na klíčové faktory podniku. 

● Segmenty zákazníků: Kdo jsou zákazníci? Co si myslí? Vidí? Cítí? Dělají? 
● Hodnotové nabídky: Co je na nabídce přesvědčivé? Proč zákazníci produkty kupují či používají? 
● Kanály: Jak jsou tyto nabídky propagovány, prodávány a dodávány? Proč? Funguje to? 
● Vztahy se zákazníky: Jak se zákazníky komunikujete během jejich "cesty"? 
● Toky příjmů: Jak podnik získává příjmy z hodnotových nabídek? 
● Klíčové aktivity: Jaké jedinečné strategické věci podnik dělá, aby dostál své nabídce? 
● Klíčové zdroje: Jaká jedinečná strategická aktiva musí podnik mít, aby mohl konkurovat? 
● Klíčová partnerství: Co společnost nemůže dělat, aby se mohla soustředit na své klíčové 

aktivity? 
● Struktura nákladů: Jaké jsou hlavní nákladové faktory podniku? Jak souvisí s výnosy? 

 



Školení venkovských zprostředkovatelů v oblasti krátkých zemědělských dodavatelských řetězců potravin 

Canvas je mezi podnikateli oblíbené pro návrh obchodního modelu a inovace. Umožňuje výborně se 
soustředit na to, co je důležité, a ve srovnání s tradičním dlouhým podnikatelským plánem je také velmi 
snadné zachytit hodnotovou nabídku. Obchodní model Canvas lze také pružněji měnit a aktualizace jsou 
snadno vysvětlitelné.  

HODNOTOVÝ NÁVRH CANVAS 

Hodnotový návrh Canvas (Value Proposition Canvas) je nástroj, který může pomoci zajistit, aby produkt 
nebo služba byly umístěny na základě toho, čeho si zákazník cení a co potřebuje. Původně jej vyvinul 
také Dr. Alexander Osterwalder jako rámec pro zajištění souladu mezi produktem a trhem. Tento nástroj 
obohacuje obchodní model Canvas a pomáhá detailně nahlédnout na vztah mezi segmenty zákazníků a 
hodnotovými nabídkami. Pomáhá přesně definovat profily zákazníků a identifikovat jejich hlavní úkoly, 
které je třeba splnit, potíže, s nimiž se potýkají při snaze splnit své úkoly, a zisky, které vnímají díky 
splnění svých úkolů. Hodnotový návrh Canvas také vizualizuje hodnotu, kterou vytváříte, definuje 
nejdůležitější součásti vaší nabídky, způsob, jakým eliminujete problémy a vytváříte zisky pro vaše 
zákazníky. Nejcennějším výstupem je dosažení shody produktu s trhem, která se upravuje na základě 
poznatků, které jste získali z důkazů od zákazníků, a dosažení shody produktu s trhem. 

 

Obrázek 16 Hodnotový návrh Canvas. Zdroj: Osterwalder a kol., 2014. 

 

PROFIL ZÁKAZNÍKA 

● Zisky - výhody, které zákazník očekává a potřebuje, co by zákazníky potěšilo a co může zvýšit 
pravděpodobnost přijetí hodnotové nabídky. 

● Problémy - negativní zážitky, emoce a rizika, které zákazník zažívá v procesu plnění zakázky. 
● Úkoly zákazníků - funkční, sociální a emocionální úkoly, které se zákazníci snaží splnit, 

problémy, které se snaží vyřešit, a potřeby, které chtějí uspokojit. 
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Pro každý segment zákazníků by měl být vytvořen profil zákazníka, protože každý segment má odlišné 
zisky, problémy a pracovní místa. 

HODNOTOVÁ MAPA - HODNOTOVÁ NABÍDKA 

● Tvůrci zisku - jak produkt nebo služba vytváří zisk pro zákazníka a jak mu nabízí přidanou 
hodnotu. 

● Eliminace problémů - popis, jak přesně produkt nebo služba odstraňuje problémy zákazníků. 

● Produkty a služby - produkty a služby, které vytvářejí zisk a zmírňují bolest, a které jsou 
základem tvorby hodnoty pro zákazníka. 

DOSAŽENÍ SOULADU MEZI HODNOTOVOU NABÍDKOU A PROFILEM 

ZÁKAZNÍKA 

Po sestavení seznamu tvůrců zisku, faktorů eliminujících problémy a produktů a služeb lze každý 
identifikovaný bod seřadit od nepodstatných až po zásadní z hlediska hodnoty pro zákazníka. Vhodnosti 
je dosaženo, když produkty a služby nabízené v rámci hodnotové nabídky řeší nejvýznamnější problémy 
a zisky z profilu zákazníka. 

Identifikace hodnotové propozice na papíře je pouze první fází. Poté je nutné ověřit, co je pro zákazníky 
důležité, a získat jejich zpětnou vazbu k hodnotové nabídce. Tyto poznatky pak lze využít k návratu a 
neustálému zdokonalování propozice. 

PODNIKATELSKÝ PLÁN V KOSTCE 

Ačkoli vám obchodní model Canvas může poskytnout přesnou představu o tom, jak podnik vytvořit, je 
stále velmi důležité zformulovat všechny poznatky do podnikatelského plánu. Podnikatelský plán je 
přesný recept na to, jak vytvořit podnik krok za krokem. Je také nezbytnou součástí některých žádostí o 
financování. Správný podnikatelský plán by měl obsahovat: 

● shrnutí - stručný přehled vaší firmy; 
● popis společnosti - popisuje, co děláte; 
● analýzu trhu - průzkum vašeho odvětví, trhu a konkurence; 
● organizaci a vedení – vaše obchodní a manažerská struktura; 
● službu nebo produkt - popis vaší hlavní činnosti; 
● žádost o financování - kolik zdrojů budete potřebovat od externích partnerů; 
● finanční projekce - finanční příběh vašeho podniku; 
● přílohy - dokumenty a další podpůrné materiály. 

Dobrý podnikatelský plán vás provede každou fází zahájení a řízení vašeho podnikání. Podnikatelský plán 
vám poslouží jako plán, jak strukturovat, řídit a rozvíjet svůj nový podnik. Je to způsob, jak promyslet 
klíčové prvky vašeho podnikání. Pro venkovské zprostředkovatele se potřeba vytvoření podnikatelského 
plánu může objevit ve chvíli, kdy si berou úvěr od banky, žádají o dotace nebo o rozvojový grant. 
Zprostředkovatelé mohou pomáhat zemědělcům, kteří chtějí změnit svou výrobní a prodejní strategii. 
Např.: v tomto případě mohou zprostředkovatelé pomoci při rozhodování tím, že krok za krokem 
poskytnou přehled o strategii. Canvas může poskytnout hlubší náhled na to, jak mohou nové řetězce 
(farmářský trh, automat na mléko/sýr, prodej na farmě, farmářský obchod) otevřít další dveře novým 
spotřebitelům a jaké kroky (investice) jsou nutné k dosažení nového modelu nákupu.  
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Podnikatelské plány vám mohou pomoci získat finanční prostředky nebo nové obchodní partnery. 
Investoři chtějí mít jistotu, že se jim investice vrátí. Váš podnikatelský plán je nástrojem, který použijete 
k přesvědčení, že spolupráce s vámi - nebo investice do vaší společnosti - je rozumná volba. 

ZÁVĚR 

Obchodně orientované myšlení je důležitou dovedností každého podnikatele, který chce být na trhu 
úspěšný.  Velmi se doporučuje využít některou ze strategických analýz, abyste věděli, co se děje na trhu, 
a přizpůsobit podnikatelský plán situaci ve vnějším a vnitřním prostředí. Pro zřízení nové pozice – 
venkovského zprostředkovatele - musí daná osoba dobře znát své schopnosti a přizpůsobit původní 
podnikatelský záměr dané situaci. S tím může pomoci koncept ikigai a obchodní model Canvas. Tato 
kapitola nabízí teoretické zázemí také pro tvorbu podnikatelského plánu a demonstruje využití 
podnikatelského modelu na reálném příkladu farmy. 

ZDROJE 

https://www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas 

https://www.strategyzer.com/canvas/value-proposition-canvas 

https://www.swotanalysis.com/13474/Ikigai-Reason-for-Being 

(online šablona pro ikigai) 

https://www.startuploans.co.uk/business-plan-template/ 

https://www.sba.gov/business-guide/plan-your-business/write-your-business-plan 

(popis, šablona a příklady podnikatelského plánu)  
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Marketingové tipy v krátkých potravinových řetězcích 
CÍLE KAPITOLY/ABSTRAKT 

Co je to marketing? Umístění správného produktu na správné místo, za správnou cenu a ve správný čas.  

Účelem této kapitoly je poskytnout venkovskému zprostředkovateli dostatečné znalosti o prodejnosti 
potravinářských výrobků drobných zemědělců. Poskytuje vodítka pro interpretaci očekávání trhu, 
oslovení zákazníků, prodejnosti výrobků, prodejní kanály a poskytuje vysledovatelné praktické nápady 
pro proces prodeje.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

marketing, produkt, cena, propagace, značka, bezpečnost potravin 

CÍLE UČENÍ  

V krátkém dodavatelském řetězci je výrobce velmi samostatný: musí rozpoznat potřeby zákazníků, trhu, 
znát právní předpisy v oblasti balení, bezpečnosti potravin, ochrany životního prostředí, být schopen 
inovovat výrobek, být schopen obsluhovat zákazníka přímo a on-line, musí si utvářet vlastní image. V 
tomto nelehkém procesu mu může pomoci venkovský zprostředkovatel. 

Komunikace a marketing jsou v přímém prodeji klíčové, zemědělcům však tyto kompetence často chybí 
nebo jim na ně chybí čas, proto mohou animátoři SFSC sehrát důležitou roli při organizaci společné či 
soukromé komunikace. 

Jaký animátor, v jakých typech krátkých řetězců jej lze využít? Animátorovi poskytujeme osnovy, které 
může využít jak v přímém prodeji, tak v internetovém obchodě a které pomáhají vést drobné zemědělce 
k marketingu. 

Tato kapitola přináší praktické tipy týkající se: 

● jak vytvořit identitu potravinářského podniku; 
● jak oslovit potenciální zákazníky; 
● jak zacházet se zákazníky, přičemž v rámci této kapitoly představíme alespoň 2 osvědčené 

postupy pro zprostředkovatele a animátory. 

Zprostředkovatelé marketingu a venkova 
Marketing je proces vytváření, sdělování a poskytování hodnoty zákazníkům a řízení vztahů se zákazníky 
za účelem prodeje výrobků nebo služeb (Miles a Brown, 2005). 

Zprostředkovatelé musí pochopit význam teorie 4 prvků marketingového mixu, aby je udržovali 
relevantní a aktuální, protože sledování trendů a změn na trhu je zásadní. 

4 "P" MARKETINGOVÉHO MIXU 

"Marketingový mix" je obecný pojem, který se používá k popisu různých typů rozhodnutí, která musíte 
učinit, abyste svůj výrobek nebo službu dostali na veřejnost. Způsobem - pravděpodobně nejznámějším 
- charakterizujícím marketingový mix jsou 4P. 

V průběhu let byly čtyři prvky marketingového mixu vyvinuty a koncipovány marketingovými odborníky 
po celém světě za účelem vytvoření a realizace účinných marketingových strategií. 
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V čele strategie marketingového mixu by měl stát zkušený marketingový manažer. Tento člověk by měl 
být schopen využít všech proměnných a sil k dosažení požadovaného výsledku. Lokální instituce ve 
venkovských oblastech však nebudou schopny zaměstnat nebo financovat kvalifikovaného 
marketingového manažera. Proto vám tento kurz poskytne dostatek informací k pochopení základů. 

Vždy mějte na paměti, že spotřebitel je nejdůležitější součástí každého marketingového mixu. Celková 
hodnota výrobku je dána vnímáním spotřebitelů. 

MARKETINGOVÝ MIX 
4P

PRODUKT

CENA

PROPAGACE

DISTRIBUCE

 

Obrázek 17 4P marketingového mixu. Zdroj: vlastní zpracování. 

PRODUKT (ZNAČKA, DRUHY VÝŽIVY A CESTOVNÍHO RUCHU, HYGIENA 

POTRAVIN). 

V zemědělském podniku může být "produktem" buď nehmotná služba, nebo hmotné zboží. V zásadě by 
měl produkt splňovat specifická očekávání nebo potřeby spotřebitelů. Produkty obvykle sledují 
přirozený životní cyklus, a proto by se měl venkovský zprostředkovatel snažit pomoci zemědělci pochopit 
a vhodně naplánovat jednotlivé kroky, určit, jaká jsou jeho očekávání od produktu, a předvídat přínosy 
i vlastnosti samotného produktu. Jakmile pochopí samotný produkt, může jej dále rozvíjet, aby 
identifikoval cílové uživatele, spotřebitele. 

ZNAČKA  

Zprostředkovatelé mohou zemědělcům pomoci odlišit jejich podnikání od konkurence a objasnit, v čem 
je jejich nabídka pro spotřebitele lepší. Jejich značka je budována tak, aby byla skutečnou reprezentací 
toho, kým jako podnik jsou a jak chtějí být vnímáni. 
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K R O K Y  K  V Y B U D O V Á N Í  Ú S P Ě Š N É  Z N A Č K Y

DEFINOVAT STRATEGII  ZNAČKY V 

SOULADU S PODNIKATELSKÝM CÍLEM

def inu j te pos lán í sv é značky

určete sv ou c í lov ou skupinu

poznej te sv é konkurenty

D E F I N O V A T  V Š E C H N Y  N Á S T R O J E

BUDETE MUSET KOMUNIKOVAT ZNAČKU

LOGO:

• def inuje ident i tu vaší značky,  odděluje vás

od konkurence

OSOBNOST VAŠÍ ZNAČKY

• def inuj te jej í charakter istické rysy

V Y T V O Ř I T  K L Í Č O V É  P R V K Y  
Z N A Č K Y

LOGO:

• v  někol ika různých verzích

(průhledné, barevné,  černobí lé atd.).

ZÍSKEJTE WEBOVOU STRÁNKU s 

názvem domény a dobrým designem

VYTVOŘIT PROFIL NA SOCIÁLNÍCH 

SÍTÍCH 

nejpoužívanější u  vašich zákazníků

INTERNÍ A MARKETINGOVÉ

KOMUNIKAČNÍ MATERIÁLY - NAPŘ. 

HLAVIČKOVÉ PAPÍRY,  VIZITKY NEBO 

VŠECHNY OSTATNÍ TYPY TISKOVIN.

Z N A Č K A  P Ř E D S T A V U J E

• kdo JSTE JAKO FIRMA

• jak  s i přejete,  abyste byl i  vnímáni.  

Obrázek 18 Kroky k budování značky. Zdroj: https://99designs.com/ 

NOVÉ TRENDY VE VÝŽIVĚ A CESTOVNÍM RUCHU 

Stále více lidí trpí alergiemi a mnoho lidí si dává pozor na to, co konzumují. Zprostředkovatel musí na 
tuto skutečnost dbát a naučit výrobce, aby podle toho vyvíjeli nový sortiment výrobků. 

Trendy ve výživě v roce 2020 (Zdroj: Nutrition Hub, k dispozici na adrese www.nutrition-
hub.com/post/top-10-nutrition-trends-in-2020))  

 

Obrázek 19 Trendy ve výživě v roce 2020. Zdroj: vlastní zpracování. 

UDRŽITELNÁ A EKOLOGICKÁ VÝŽIVA 

Spotřebitelé dávají přednost nákupu potravin s malým množstvím obalů nebo bez nich, ideálně od 
místních a sociálních podniků. Stále častěji si také vybírají regionálně a sezónně pěstované ovoce a 
zeleninu a někteří z nich si dokonce ovoce a zeleninu sami pěstují doma nebo v komunitních prostorách. 

  

 

 
Alternativní  

Proteiny 

 

  

 

Udržitelná a 
ekologická výživa 

Náhrada stravy a 
živiny na cestách 

Individuální výživa 
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uvědomělé 
stravování 

Veganská a 
rostlinná výživa 

Bez cukru  
výživové hodnoty 
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výživa 

Trendy ve výživě v roce 2020 
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VEGANSKÁ A ROSTLINNÁ VÝŽIVA 

Odborníci na výživu poznamenávají, že veganská a rostlinná výživa se přesune na masový trh se zvýšenou 
poptávkou po veganských polotovarech, které jsou v ideálním případě baleny v ekologicky udržitelných 
obalech. Veganská a rostlinná strava se rozšíří do oblasti sportovní výživy a klinické výživy. 

INDIVIDUÁLNÍ VÝŽIVA 

Pozorujeme nárůst alergií, intolerancí a snahu o optimalizaci tělesné výkonnosti: spotřebitelé se proto 
stále častěji rozhodují sledovat své osobní zdravotní schéma pomocí (digitálních) sledovačů zdraví, 
doplňků stravy (např. "pokročilých probiotik") nebo diagnostických testů (DNA, biomarkerů, 
mikrobiomu, metabolomu). 

ALTERNATIVNÍ PROTEINY 

Spotřebitelé stále více vyhledávají alternativní bílkoviny, zejména vhodné potraviny rostlinného původu, 
které nahrazují sýry, uzeniny a maso. Podle odborníků však tyto výrobky uspějí pouze v případě, že jsou 
přírodní, mají nízký obsah konzervačních látek a čistý a přehledný seznam složek. Přijetí čistého masa se 
navíc zvýší, jakmile k pěstování masných buněk nebude zapotřebí fetálního hovězího séra (samozřejmě 
kromě konkurenceschopné ceny). 

ZDRAVÍ V KAŽDÉ VELIKOSTI A UVĚDOMĚLÉ STRAVOVÁNÍ 

Zdraví v každé velikosti (HAES) a uvědomělé stravování jsou zde dvě důležitá slova. HAES pomáhá lidem 
všech velikostí najít šetrné způsoby, jak o sebe pečovat, a je výsledkem "hnutí za přijetí tuku a pozitivní 
postoj k tělu". Všímavé stravování je pojem, který popisuje aktivní věnování pozornosti našemu jídlu, 
okamžik po okamžiku, bez posuzování. Oba přístupy se zaměřují na samotného jedince a jeho intuici, 
což vede k udržitelnému, pozitivnímu myšlení.  

NÁHRADA JÍDLA A ŽIVINY NA CESTÁCH 

Tradiční stravovací návyky se postupně mění: v moderních rodinách pracují oba rodiče, což vede k 
celodenní péči o děti ve školkách a školách. Před několika desetiletími byl v rodinách nejdůležitějším 
jídlem oběd, dnes je to večeře. Zaměstnanci proto stále častěji vyhledávají náhrady jídla a "živiny na 
cestách", které je podporují během dlouhých pracovních dnů. Kromě toho chtějí mít možnost dodržovat 
zdravou stravu bohatou na živiny. "Nutrienty na cesty" zahrnují řešení, která poskytují potraviny nebo 
doplňky stravy na bázi přírodních složek, jež zvyšují výkonnost organismu. 

KETOGENNÍ VÝŽIVA 

Ketogenní dietu bude používat širší okruh spotřebitelů. U skupin obyvatelstva, jako jsou například 
sportovci, se objevuje trend snižování příjmu doplňků stravy a zavádění specifických diet. Ketogenní 
dieta, která je jednou z nich, je dieta s vysokým obsahem tuků, nízkým obsahem sacharidů, ale 
normálním obsahem bílkovin (20 % energetického příjmu), která nutí tělo spalovat tuky spíše než 
sacharidy za účelem získání energie. "Klasická" léčebná ketogenní dieta byla vyvinuta pro léčbu dětské 
epilepsie ve 20. letech 20. století. Dnes jsou její přínosy zkoumány mimo jiné u pacientů trpících 
roztroušenou sklerózou, Alzheimerovou chorobou a akné (Keto Kompass, Ulrike Gonder). 

VÝŽIVA BEZ CUKRŮ 

Rodiče jsou dobře informováni o nepříznivých účincích výrobků s vysokým obsahem cukru. Vzhledem k 
touze zajistit zdravé stravovací návyky bude hnutí proti cukru pokračovat a musí být doprovázeno 
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kampaněmi založenými na důkazech, které budou rodiče a děti vzdělávat o cukru, náhražkách cukru a 
sladidlech. 

NOVÉ TRENDY V CESTOVNÍM RUCHU 

Co se týče počtu turistů, kteří provozují venkovskou turistiku, má tento trend stoupající tendenci, 
přičemž vyhledávají formu odpovědné nebo ekologické turistiky. Zároveň turisté obracejí svou 
pozornost k určitým oblastem, které nabízejí jedinečné a specifické zážitky, a tedy autentické, v nichž 
hraje prim propagovaný životní styl. Tímto způsobem se lze vyhnout globalizovanému charakteru 
masové turistiky. 

CESTOVNÍ RUCH A MARKETING 

Pro drobné zemědělce je zásadní, aby mohli prodávat své produkty a vytvářet tak obživu pro rodinu. 
Další příležitost k prodeji se skrývá v cestovním ruchu. Kromě produktů drobných výrobců si lze objednat 
balíčky služeb, s nimiž se do turistického cyklu zapojí jak výrobce, tak jeho produkt. Proto považujeme 
cestovní ruch za důležitou příležitost, o které pojednává kapitola o marketingu. Výrobce se může stát 
aktivním účastníkem služeb cestovního ruchu, ale musí na to být připraven. 

Jedním z velmi nových přístupů k cestovnímu ruchu je nanoturismus, který turistům zprostředkovává 
zážitky vycházející z ekologické krize na Zemi: "Nanoturismus je konstruovaný termín popisující tvůrčí 
kritiku současných environmentálních, sociálních a ekonomických nevýhod konvenčního cestovního 
ruchu jako participativní, lokálně orientovanou alternativu zdola nahoru." (https://nanotourism.org/). 
Dotýká se celé škály lidských smyslů a vybízí turisty k manuálním, uměleckým činnostem. 

Podle marketingové teorie "segmentace zákazníků je proces rozdělení zákazníků do skupin na základě 
společných charakteristik, aby společnosti mohly každé skupině účinně a vhodně nabídnout své 
produkty.“ 

V marketingu mezi podniky a spotřebiteli společnosti často segmentují zákazníky podle demografických 
údajů, které zahrnují: věk, pohlaví, rodinný stav, lokalita (město, předměstí, venkov), životní fáze 
(svobodný, ženatý, rozvedený, prázdný, důchodce atd.). 

Segmentace umožňuje obchodníkům lépe přizpůsobit své marketingové úsilí různým podskupinám 
publika. Toto úsilí se může týkat jak komunikace, tak vývoje produktů. Konkrétně segmentace pomáhá 
společnosti: 

● vytvářet a komunikovat cílená marketingová sdělení, která budou mít ohlas u určitých skupin 
zákazníků, ale ne u ostatních (ti budou dostávat sdělení přizpůsobená jejich potřebám a 
zájmům); 

● zvolit nejlepší komunikační kanál pro daný segment, kterým může být e-mail, příspěvky v 
sociálních médiích, rozhlasová reklama nebo jiný přístup v závislosti na segmentu; 

● určit způsoby, jak zlepšit produkty nebo nové možnosti produktů či služeb; 
● navázat lepší vztahy se zákazníky; 
● otestovat možnosti stanovení cen; 
● zaměřit se na nejziskovější zákazníky; 
● zlepšit služby zákazníkům; 
● upsell a cross-sell dalších produktů a služeb. 

V praxi platí, že čím lépe zná výrobce své zákazníky, tím lépe může své výrobky prodávat. Pro výrobce 
"trhovce" je to samozřejmý proces, protože získává zpětnou vazbu od zákazníků tváří v tvář na trzích a 
veletrzích. Každý, kdo chce prodávat prostřednictvím jiných zdrojů, musí najít nejlepší způsob 
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segmentace: telefonické rozhovory, dotazníky, setkání cílových skupin, placená cílená reklama. 
Zprostředkovatel může v tomto procesu hodně pomoci. 

LZE DEFINOVAT NĚKOLIK TYPŮ CESTOVNÍHO RUCHU (Sasu and Epuran, 2016) 

Agroturistika – tato forma cestovního ruchu využívá farmu jako hlavní místo pro aktivity, je organizována 
zemědělci, obvykle jako vedlejší činnost, zemědělství zůstává jejich hlavním zaměstnáním a zdrojem 
příjmů. Turisté přespávají v domácnostech rolníků a aktivně se účastní každodenních zemědělských 
prací.  

Etnická turistika – je do značné míry založen na zapojení místních obyvatel, zejména menšinového 
obyvatelstva venkovského sídla, tím, že ukazuje jejich způsob života před zraky turistů.  

Ekoturistika – aby byl cestovní ruch ekologický, musí splňovat určité podmínky, jako například: pomáhat 
chránit a zachovávat přírodu, využívat místní zdroje (lidské i materiální), mít vzdělávací účel, aktivity by 
měly mít menší negativní dopad na životní prostředí (Nistoreanu, Dorobanţu a Ţuclea, 2011). Mezi 
ekoturistické aktivity patří například pěší turistika, lyžování, cyklistika, kanoistika, výlety do místních 
komunit, kde si lidé mohou koupit a poznat tradiční jídla a nápoje, navštívit kulturní památky apod. 

Kreativní turismus – turista se učí "novým dovednostem a vykonává rozpoznatelné tvůrčí činnosti" 
(Cloke, 2007, s. 43). UNESCO navíc přidává důležitý prvek, a to, že "kreativní cestovní ruch je cestování 
zaměřené na angažovaný a autentický zážitek". (UNESCO, 2006, s. 3) 

Kulinářský turismus – gastronomické a vinařské stezky - kulinářská turistika je součástí kulturní turistiky, 
ale vzhledem k povaze jejích aktivit a principů ji lze vnímat i z venkovského hlediska. Hlavní motivací 
turistů k cestování je touha poznat tradiční pokrmy specifické pro určité místo. Sims (2009) ve své práci 
o jídle, autenticitě a cestovním ruchu tvrdí, že jídlo a nápoje, které turisté konzumují, ale které jsou 
vyráběny v místě, hrají důležitou roli v rozvoji ekonomické i environmentální udržitelnosti, zejména tím, 
že pomáhají zemědělcům produkovat a prodávat potraviny. 

HYGIENA POTRAVIN 

Podle nařízení EU č. 852/2004 musí být bezpečnost potravinového řetězce kontrolována od farmy až po 
vidličku, přičemž každý krok v řetězci výroby potravin nese svou odpovědnost za dodání bezpečného 
potravinářského výrobku na trh. Bezpečnost má být kontrolována na základě zásad "správné 
zemědělské praxe (GAP)", "správné výrobní praxe (SVP)" a "analýzy rizik a kritických kontrolních bodů 
(HACCP)". Toto nařízení platí pro veškerou výrobu potravin, včetně výroby v krátkém dodavatelském 
řetězci. (Nagyné Pércsi, 2018) V mnoha členských státech Evropské unie se však odlehčující předpisy 
vztahují na okrajovou místní produkci, která umožňuje drobným zemědělcům používat tradiční metody 
zpracování. 
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KROKY V POTRAVINÁŘSKÉM ŘETĚZCI
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ::

• HYGIENA POTRAVIN JSOU PODMÍNKY A OPATŘENÍ NEZBYTNÁ K ZA JIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI 
POTRAVIN OD JEJICH VÝROBY AŽ PO SPOTŘEBU.

• KE KONTAMINACI POTRAVIN MŮŽE DOJÍT KDYKOLI BĚHEM PORÁŽKY NEBO SKLIZNĚ, 
ZPRACOVÁNÍ, SKLADOVÁNÍ, DISTRIBUCE, PŘEPRAVY A PŘÍPRAVY.

• NEDOSTATEČNÁ HYGIENA POTRAVIN MŮŽE VÉST K ONEMOCNĚNÍ Z POTRAVIN A ÚMRTÍ 
SPOTŘEBITELE.

ŘÁDNĚ VYPĚSTOVANÉ 

VYŠKOLENÝMI 

ZEMĚDĚLCI, NAPŘ. 

BEZ VYSOKÉHO 

OBSAHU REZIDUÍ 

PESTICIDŮ.

VÝROBA

PŘEPRAVA A 

ZPRACOVÁNÍ

MALOOBCHOD 

A SKLADOVÁNÍ 

PŘÍPRAVA
KONZUMACE

ŘÁDNĚ PŘEPRAVOVÁNY 

A/NEBO ZPRACOVÁ-

VÁNY (NAPŘ. NE V 

NÁKLADNÍCH VOZECH, 

KTERÁ PŘEPRAVUJÍ 

TAKÉ ZVÍŘATA NEBO 

PESTICIDY).

SPRÁVNĚ PŘIPRAVENÉ 
(NAPŘ. ŽÁDNÉ ŠPINAVÉ 

RUCE NEBO ŠPINAVÉ 
NÁDOBÍ, ŽÁDNÁ ŠPINAVÁ 
VODA PŘI MANIPULACI S 

POTRAVINAMI DOMA NEBO 
V RESTAURACÍCH, 
HOTELECH ATD.).

SPRÁVNĚ 
SKLADOVÁNY (NAPŘ. 

NE V NÁDOBÁCH, 

KTERÉ BYLY POUŽITY 

KE SKLADOVÁNÍ 
CHEMIKÁLIÍ, HNOJIV, 

OLEJE NEBO PALIVA).

SPRÁVNĚ 
SPOTŘEBOVÁNY (NAPŘ. 
NEJSOU UCHOVÁVÁNY 

PŘÍLIŠ DLOUHO).

Source: https://www.who.int/foodsafety
 

 

Obrázek 20 Kroky v dodavatelském řetězci potravin. Zdroj: ZDROJ: WHO. 

O hygieně potravin je třeba s výrobci hodně mluvit. 

Musí si uvědomit, že bez dobrého produktu nelze dělat dobrý marketing, protože trh brzy odfiltruje 
nekvalitní výrobky. Zprostředkovatel může výrobce seznámit s odpovědností, která je spojena s 
uváděním potravinářských výrobků na trh, protože špatné potraviny mohou spotřebiteli způsobit 
obrovské potíže. Výrobce by neměl být strašen, měl by být pouze poučen, že možnost chyby lze při 
náležité péči odfiltrovat.  
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ZDROJE KONTAMINACE JÍDLA

VODA

OSTATNÍ 
CHEMIKÁLIEPESTICIDY

ZAŘÍZENÍ, 
VOZIDLA

PŮDA

ZVÍŘATA, HMYZ

VÝSADBOVÝ 
MATERIÁL

PRACOVNÍCI NA 
FARMÁCH

ZAŘÍZENÍ, 
KONTEJNERY, 

NÁSTROJE, 
MATERIÁLY

HNOJIVA 
(VČETNĚ 
HNOJE, 

KOMPOSTU)

 

Obrázek 21 Zdroje kontaminace potravin. Zdroj: http://www.fao.org/3/a-at509e.pdf.. 

 

CENA - METODY, STRATEGIE, ROVNOVÁHA MEZI NÁKLADOVĚ A TRŽNĚ 

ORIENTOVANÝMI METODAMI 

Jedním z nejtěžších úkolů venkovského zprostředkovatele je naučit výrobce stanovit správnou cenu. 
Protože tento úkol předpokládá ekonomické znalosti, je vhodné si na pomoc zavolat zdravý rozum a 
literaturu dostupnou na internetu, a dokonce i cenové kalkulačky. 

Cena odráží očekávání zemědělce, že spotřebitelé zaplatí za jeho výrobky nebo služby určitou částku. 
Stanovení ceny může mít pozitivní nebo negativní dopad na prodej výrobků. 

To závisí spíše na tom, jak spotřebitelé vnímají hodnotu tohoto výrobku, než na skutečné hodnotě 
výrobku samotného. Pokud je tedy cena výrobku vyšší nebo nižší, než je jeho vnímaná hodnota, nemusí 
se prodávat podle očekávání. Proto je důležité pochopit, co spotřebitelé vnímají, než se výrobce 
rozhodne stanovit cenu výrobku. Pokud je vnímání spotřebitele pozitivní, je pravděpodobné, že se 
výrobek bude prodávat i za cenu vyšší, než je jeho skutečná hodnota. Na druhou stranu, pokud má 
výrobek pro spotřebitele velmi malou nebo žádnou hodnotu, může být výhodné výrobek podhodnotit, 
jen aby se něco prodalo. 

Je třeba upozornit producenty, že se vyplatí kalkulovat cenu produktu na roční bázi, protože pro ně 
produkce obilovin/zeleniny/ovoce začíná podzimní orbou předchozího roku (v případě střídání plodin ve 
skutečnosti o několik let dříve). Totéž platí pro maso a mléčné výrobky. 

Ve velmi zjednodušeném vzorci:  prodejní cena = nákladová cena + marže. 

Zde jsou některé z mnoha nákladů, které musí zemědělci vzít v úvahu při určování tržní/prodejní ceny: 
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● pracovní síla1: mzdy, ze kterých se dá žít, daně ze mzdy, bytové potřeby; 
● vybavení: stroje, traktory, nářadí; 
● vstupy: osivo, kompost, obaly, hnojiva; 
● kapitálové výdaje: zemědělská půda, infrastruktura, daně z nemovitostí; 
● režijní náklady: údržba budov, odborné služby, administrativní povinnosti, reklama, 

marketing, velkoobchodní náklady; 
● skryté náklady: řízení pracovní síly, účetnictví, práce přesčas/neplacení; 
● otázky kvality vody: výsadba břehových porostů, které pomáhají kontrolovat nebodové 

znečištění a zlepšují kvalitu vody; 
● modernizace bezpečnosti potravin; 
● certifikace (www.vtfarmtoplate.com/features/true-cost-of-local-food#.X5hwY4gzbIU)  

 

Při stanovení ceny je třeba vzít v úvahu tři hlavní aspekt: 

● poptávka (cenový strop); 
● náklady (cenový strop); 
● ceny konkurence (informační bod) (Marketing | Digitális Tankönyvtár, 27.10.2020). 

Na veletrzích se výrobci obvykle dohodnou na ceně. V případě potravinářských středisek je cena 
stanovena společně s výrobci, výrobce poskytuje slevu na pokrytí fixních a personálních nákladů 
obchodu, a pak cena v obchodě nebude o mnoho vyšší než tržní cena. Je velmi důležité věnovat 
pozornost tomu, že na trhu kupující rád smlouvá a výrobce může z ceny slevit, ale v případě obchodu, 
potravinového uzlu toto neplatí, protože zboží se prodává za stanovenou účetní cenu. 

PROPAGACE 

Propagace znamená šíření informací o výrobku, produktové řadě, značce a společnosti, službě 
potenciálním kupujícím s cílem generovat prodej a rozvíjet loajalitu ke značce.  

Propagace se vztahuje k marketingovým strategiím a komunikačním technikám, které se používají k 
revizi výrobků/služeb u cílových zákazníků. Propagace zahrnuje činnosti, jako jsou speciální nabídky, 
reklama, public relations a také podpora prodeje.  

Zprostředkovatel musí upozornit výrobce/zemědělce, že jakýkoli použitý propagační kanál by měl být 
vždy vhodný pro jejich výrobek nebo službu a také pro cenu. Marketing se liší od propagace, protože 
propagace se týká pouze komunikačního aspektu používaného v marketingu. 

 

REKLAMA  

 
1 Je velmi důležité zdůraznit, že výrobci často do ceny výrobku nezapočítávají vlastní práci. Samozřejmě se 
nejedná o jednoduchý výpočet, ale čím více výrobků dokážete definovat, tím jednodušší to časem bude. Můžeme 
navrhnout, aby si výrobce vedl po celou sezónu pracovní deník, do kterého bude přesně zaznamenávat, kolik 
hodin týdně stráví prací a co, kolik výrobků za tu dobu vyrobil. Nejprve je třeba to zprůměrovat a pak si výrobce 
uvědomí, jakou hodnotu má pracovní doba, protože výrobků náročných na práci je více. Evidence je důležitá také 
proto, že ukazuje, jak hodnotný je vlastní výrobek. 
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INSTAGRAM

- 1 miliarda uživatelů měsíčně po celém světě
- uživatelů ve věku 18 až 34 let
- typy reklamy na Instagramu: reklama na fotografie,
video, příběhové reklamy, reklamy v aplikaci Explore a
reklamy v nákupních příspěvcích
- na Instagramu je možné inzerovat prostřednictvím
Správce reklam na Facebooku.

GOOGLE AD

- lidé, kteří vyhledávají na internetu, hledají něco
konkrétního a kliknou na první výsledek, o kterém se
domnívají, že jim nejvíce pomůže.
- placená reklama ve vyhledávání dává inzerentům
možnost upoutat pozornost svého publika cíleněji než
při pouhém organickém vyhledávání

BROŽURA

- reklama musí mít koncept
- uvědomte si, jaký prostor a velikost textu je v inzerátu a jak souvisí
s velikostí inzerátu
- uveďte údaje o tom, kde lze získat další informace (adresa,
telefonní číslo, e-mailová adresa nebo webová stránka atd.)
- buďte v obraze a sledujte nové trendy

REKLAMA V MASMÉDIÍCH

- tiskové inzeráty jsou obvykle drahé, ale pokud máte mediální
partnerství, můžete vyjednat lepší ceny
- nejžádanější stránky (obálky nebo pravá strana) jsou také
nejdražší
- zachovejte stejnou vizuální identitu v rámci celé kampaně

ČLÁNEK

- publikováno v místních novinách, časopisech, prezentující vaši
společnost, produkty nebo vaši obchodní politiku
- pečlivě vyberte, ve kterých novinách/časopisech chcete inzerát
umístit
- přemýšlejte o své cílové skupině a o publikacích, které
pravděpodobně čte, a podle toho vybírejte publikace

PROPAGACE

Šíření informací o VÝROBKU, VÝROBKOVÉ ŘADĚ, ZNAČCE a SPOLEČNOSTI 
POTENCIÁLNÍM ZÁKAZNÍKŮM se záměrem VYTVOŘIT PRODEJ a VYTVOŘIT VĚRNOST 

ZNAČCE.

Typy reklam

FACEBOOK

- nejpoužívanější sociální síť
- 30 % světové populace používá facebook (téměř 2,5
miliardy lidí)
- cílení na publikum.
-typy reklamy na Facebooku: fotografie, video, příběh a
hlavní stránka.

ONLINE TIŠTĚNÉ

 

Obrázek 22 Typy reklamy: Zdroj: https://blog.hubspot.com/marketing/online-advertising.. 

OSOBNÍ PRODEJ (VELETRHY, TRHY, FESTIVALY ATD.)                                                                 

Drobné trhy jsou v jednotlivých regionech organizovány v různých formách. Zprostředkovatel může 
producentům pomoci je zmapovat. Velkou výhodou trhů a jarmarků je, že výrobek přichází do přímého 
kontaktu s kupujícím, ten dostává okamžitou zpětnou vazbu například na obal, fyzickou stránku výrobku, 
a dokonce, pokud je to vhodné, i na chuť výrobku, pokud je ochutnávka možná.  

Na těchto veletrzích, festivalech a trzích se může vytvořit stálá zákaznická základna s věrnými 
spotřebiteli, kteří hledají čerstvé, zdravé a místní produkty. Na jarmarcích většinou dochází k dohodě 
mezi producenty o cenách a ty zůstávají zpravidla pevné. Zprostředkovatel by měl producenty upozornit 
na legislativu platnou v daném regionu nebo zemi. 

PROGRAM VĚRNOSTNÍCH ODMĚN NA PODPORU PRODEJE 

Kdy použít propagaci prodeje? 

Cílem podpory prodeje je zvýšit poptávku po určitém produktu. 

Když chcete: 
 

● uvést na trh nový produkt; 
● přilákat nové klienty; 
● zůstat konkurenceschopní. Průzkum a analýza konkurence vám pomůže nejen přilákat nové 

klienty, ale také neustále zlepšovat svůj produkt a služby zákazníkům; 
● přimět stávající zákazníky, aby nakupovali více. Vždy je snazší přimět stávajícího zákazníka, aby 

nakupoval více, než přilákat nové klienty; 
● prodávat mimo sezónu, nabízet časově omezené slevy, kampaně "1+1=3" a další marketingové 

triky. 
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● pořádat výprodejové kampaně, když prodejci potřebují uvolnit místo pro novou kolekci, často 
pořádají totální výprodejové kampaně, kdy si uživatelé mohou koupit zboží ze starých kolekcí 
za mimořádně snížené ceny. 

TYPY PROPAGACE PRODEJE 

● Cenová dohoda. Jedná se o dočasné snížení nákladů. 
● Program věrnostních odměn. To znamená, že zákazníci při nákupu výrobku sbírají body nebo 

kredity.  
● Nabídka bonusových balíčků. Znamená, že zákazník může získat více výrobků při zaplacení 

původní ceny.  
● Dárkové akce. Cílem těchto taktik je zvýšit povědomí o značce. Znamená to, že se některé 

položky dávají zdarma výměnou za osobní údaje, které se použijí při dalším marketingu. 
● Kupony. Výrobek můžete prodávat za původní cenu a dát k němu kupón, díky němuž bude 

další nákup o 5 % levnější. 
● Mobilní kupony. Označuje kupony přijímané na mobilní telefony prostřednictvím SMS. Aby 

zákazník získal slevu, musí ukázat kupón na svém chytrém telefonu. 
● Vzorkování. Při volbě tohoto typu propagace dávají společnosti vzorek výrobku. 

 

MÍSTO 

Umístění se týká způsobu, jakým bude výrobek nebo služba dostupná spotřebiteli. Vhodná strategie 
umístění vyhodnotí nejlepší a nejvhodnější distribuční kanál pro výrobek. 

Díky úspěšné marketingové strategii můžete rozšířit základnu zákazníků a zvýšit svůj zisk.  

Marketing je jakákoli činnost, která vás vede k prodeji výrobku. Když se rozhodnete, jaké výrobky budete 
prodávat, jakou cenu za ně budete požadovat, kde a jak je budete prodávat a jak je budete propagovat, 
jedná se o marketing. Vaše strategie je váš způsob, jak něco udělat - jak splníte své cíle prodat své 
výrobky. V závislosti na typu a velikosti vaší farmy a na tom, zda hospodaříte na plný nebo částečný 
úvazek, máte několik možností, jak svou produkci uvést na trh. 

ORGANICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ 

Ekologické zemědělství je produktová strategie. Zemědělci volí ekologické zemědělství z několika 
důvodů, protože mohou věřit v koncept ekologických potravin a/nebo proto, že spotřebitelé projevili 
ochotu platit za ekologické potraviny více, což vede k většímu zisku.  

Výhody ekologického zemědělství: větší biologická rozmanitost, menší únik vody, menší eroze a lepší 
hospodaření s vodou, nízká spotřeba neobnovitelných zdrojů. (http://grolink.se/resources/oa/benefits-
of-organic-farming/) 

Podle výzkumného programu Rodale Institute, který zahrnuje téměř 40 let porovnávání ekologického a 
konvenčního zemědělství, bylo zjištěno, že systémy ekologického zemědělství mají tyto výhody: 

● výnosy odpovídají konvenčním výnosům po pětiletém přechodu; 
● v letech sucha překonává konvenční zemědělství až o 40 %; 
● přináší zemědělcům 3-6krát vyšší zisk; 
● nevyplavuje toxické chemikálie do vodních toků; 
● spotřebuje o 45 % méně energie; 
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● uvolňuje o 40 % méně emisí uhlíku; 
● objem vody prosakující půdou byl o 15-20 % vyšší než u konvenčních systémů; 
● systémy jsou ziskovější než konvenční. 

 

FARMÁŘSKÉ TRHY 

Prodej na farmářských trzích je distribuční a prodejní strategie, která je ideální, pokud jste malý nebo 
střední zemědělský výrobce. Může být také odrazovým můstkem k větším trhům, pokud chcete růst, ale 
vzhledem k popularitě těchto trhů mnoho zemědělců prodává každý víkend na jiném trhu v rozumné 
vzdálenosti od svých farem. Umožňuje prodávat několik druhů produktů, poskytovat recepty a nabízet 
ochutnávky. Další výhodou je, že provozovatelé trhů nebo místní komunity se postarají o velkou část 
propagace, což vám ušetří čas i peníze. 

FOOD HUBS 

Food Hub je integrátor potravin, který podporuje malé a střední výrobce a poskytuje jim odbyt. Jako 
propagátor krátkého zemědělsko-potravinářského řetězce sdružuje Food Hub na jedné platformě místní 
výrobce potravin. Potravinový uzel představuje spolupráci zemědělců v určitém regionu. Pomocí tohoto 
modelu řešíte své marketingové strategie v oblasti cen, prodeje a propagace. Správce hubu se stará o 
logistiku prodeje spotřebiteli nebo komerčnímu zákazníkovi a dává vám závazek k odběru určitého 
množství vašeho produktu. Tato marketingová strategie umožňuje menším zemědělským podnikům 
sdílet a minimalizovat rizika a zároveň jim umožňuje konkurovat jako skupina velkým velkoobchodníkům 
s potravinami.  

ZÁVĚR 

Cílem této kapitoly je uvést venkovského zprostředkovatele do světa základních prvků marketingu 
pomocí 4 prvků marketingového mixu, případových studií, vědy o výživě, inovací v cestovním ruchu, 
technik osobní personalizace produktů, aby pomohl malým výrobcům co nejdůkladněji pracovat v 
krátkém dodavatelském řetězci.  

RESOURCES  

https://99designs.com/ 

http://szekelytermek.ro 

https://trademark-search.marcaria.com/en/ 

https://nanotourism.org/ 

https://www.mindtools.com/ 

https://www.who.int/foodsafety 

https://www.vtfarmtoplate.com/features/true-cost-of-local-food#.X5hwY4gzbIU 

https://www.mindtools.com/pages/article/newSTR_94.htm 

https://www.brandingmag.com/2015/10/14/what-is-branding-and-why-is-it-important-for-your-
business/ 

https://www.nutrition-hub.com/post/top-10-nutrition-trends-in-2020 
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https://blog.hubspot.com/marketing/online-advertising 

https://sendpulse.com/support/glossary/sales-promotion 

https://economictimes.indiatimes.com/definition/marketing-mix 

https://www.investopedia.com/terms/b/brand.asp 

https://www.sciencedirect.com/topics/food-science/food-hygiene 
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Komunikace a řešení konfliktů pro venkovské 
zprostředkovatele 
ABSTRAKT 

V této kapitole získají venkovští zprostředkovatelé informace o prvcích komunikace a technikách 
zvládání konfliktů. Zprostředkovatel pracuje většinou ve skupinách s různými lidmi. Vytvářet pracovní 
skupiny a pracovat v týmech je nutnost, pokud usilujeme o úspěšné demokratické fungování v komunitě. 
Zprostředkovatel hraje velmi důležitou roli při moderování a vedení organizace budování sítě.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

komunikace, aktivní naslouchání, efektivní komunikace, řešení konfliktů, zvládání konfliktů 

CÍLE UČENÍ 

Po absolvování tohoto modulu budete znát základní prvky komunikace a možné příčiny neúspěšné 
komunikace. V práci animátorů SFSC je komunikace klíčová, díky užitečným radám uvedeným v této 
kapitole lze dosáhnout efektivnější komunikace, tyto rady lze šířit mezi zemědělci. V této kapitole je 
stručně představen nástroj hodnocení chování DISC (typy: D-Dominance, I-vliv, S-stálost a C- 
Svědomitost), 4 základní typy chování pomáhají kategorizovat a řídit lidi kolem animátorů, lze je využít 
jak v komunikaci, tak v konfliktních situacích. Druhá část se zaměřuje na zvládání konfliktů, přináší 5 
hlavních strategií řešení konfliktů a poskytuje tipy pro jejich efektivnější řešení. Ty mohou pomoci v 
každodenních situacích nebo je lze předat farmářům. 

● Co je to komunikace. 

● Různé prvky komunikačního procesu. 

● Různé typy komunikace. 

● Jak zlepšit proces komunikace v organizaci. 

● Co je efektivní komunikace. 

● Jak zlepšit své dovednosti pro efektivní komunikaci. 

● Co je to naslouchání a jak podporovat aktivní naslouchání. 

● Jak moderovat konflikt. 

 

ÚVOD DO KOMUNIKACE 

Schopnost komunikovat je jednou z našich nejdůležitějších lidských dovedností. Je všeobecně známo, že 
komunikace na všech úrovních života a ve všech věkových kategoriích je jednou z klíčových kompetencí.  
Je nezbytná pro sdílení jakýchkoli informací a pro porozumění informacím, které jsou nám sdělovány. 
Komunikace ve své podstatě spočívá v předávání informací z jednoho místa na druhé. Komunikujeme s 
kolegy, se členy SFSC, se zákazníky, s poskytovateli. Dobré komunikační dovednosti jsou pro efektivní 
řízení povinné. 

Všichni jsme si již několikrát v životě uvědomili, že není tak snadné předat relativně běžný úkol někomu, 
kdo neumí nebo přesně nerozumí konceptu, který máme na mysli. Pravděpodobně si z vlastního života 
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vybavíte případy, kdy vám nepochopení - tedy nesprávná interpretace nějakého pojmu, slova nebo 
výroku - způsobilo potíže. 

PROČ SI MYSLÍME, ŽE DRUHÁ STRANA PŘESNĚ ROZUMÍ TOMU, CO ŘÍKÁME? 

Jak se můžeme ujistit, že to, co říkáme, je skutečně "na místě" a že druhá strana rozumí tomu, co chceme 
říci (sdělit)? To jsou důležité a základní otázky každodenní komunikace. 

Než si začnete zoufat, že jste se v komunikaci dopustili chyb, máme pro vás dobrou zprávu: komunikaci 
lze rozvíjet. Stojí za to se do rozvoje komunikace pustit, protože přináší úlevu ve všech oblastech života. 

KOMUNIKAČNÍ PROCES 

Každodenní konverzace, psaní SMS, e-mailů, obchodní schůzky, čtení novinových článků, to vše jsou 
komunikační procesy. Ačkoli se to může zdát jednoduché, proces komunikace je poměrně složitý a má 
několik aspektů, složek. Podle definice je komunikace 

“proces, při kterém dochází k výměně informací mezi jednotlivci prostřednictvím společného systému 
symbolů, znaků nebo chování.”. (Merriam-Webster.com, 2020) 

Komunikace jako taková je obousměrný proces, v němž si odesílatel a příjemce předávají zprávy s cílem 
dosáhnout společného porozumění.  Sděleními mohou být myšlenky, názory, nápady, pocity, příkazy, 
žádosti atd. Kdykoli si dva nebo více lidí vyměňují zprávy, zapojují se do tohoto základního 
komunikačního procesu. 

DEFINICE KOMUNIKAČNÍHO PROCESU 

„Pojem komunikační proces označuje výměnu informací (sdělení) mezi dvěma nebo více osobami. Aby 
byla komunikace úspěšná, musí si obě strany vyměňovat informace a vzájemně si rozumět. Pokud je tok 
informací z nějakého důvodu zablokován nebo si strany nemohou porozumět, komunikace selhává.” 
(Nordquist, 2020)   
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Figure  SEQ Figure \* ARABIC 23 The Process of Communication. Source: Deák, Csaba Dr. (2014). 
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ODESÍLATEL 

Odesílatel (komunikátor/zdroj) je ten, kdo má v úmyslu předat ostatním nějakou zprávu. Pro úspěšnou 
komunikaci musí odesílatel nejprve zakódovat své sdělení do podoby, která je vzájemně srozumitelná, 
např. do běžného jazyka, a poté je předat dál. 

Příklad: Místní předměstská obec se rozhodne, že v sobotu dopoledne na hlavním náměstí v osadě zahájí 
trh pro drobné zemědělce z okolí. Obec chce rozšířit informaci, aby na trhu byli prodejci, obec je v 
následujícím příkladu komunikačního procesu odesílatelem/zdrojem. Na špatném a dobrém příkladu 
bude ukázáno, jak může tato obec tuto situaci zvládnout. 

KÓDOVÁNÍ 

V procesu kódování odesílatel používá slova (nebo v některých případech neverbální metody, jako jsou 
tělesná gesta), aby z informací, které hodlá sdílet, vytvořil zprávu. Úspěšnost sdělení částečně závisí na 
schopnostech a kompetencích odesílatele. 

Špatný příklad 
Obec napíše krátký informační list plný právních 
pojmů a odkazů na předpisy a umístí jej pouze na 
své webové stránky. Text je těžko srozumitelný 
pro každého, kdo není právník, žádné zvýraznění, 
žádné obrázky, jen prostý text, žádné kontaktní 
číslo.   

Dobrý příklad 
Výzva pro prodejce je napsána jednoduchým a 
srozumitelným jazykem, hlavní body jsou 
zvýrazněny, přidány jsou pěkné nákresy/obrázky. 
Plakát je pěkný a srozumitelný, s obrázky upoutá 
pozornost. Pro další informace je uvedeno 
kontaktní telefonní číslo. 

 

KOMUNIKAČNÍ KANÁL 

Komunikační kanál nebo médium je forma, kterou si odesílatel zvolí pro předání informace. Kanály 
mohou být ústní, písemné nebo vizuální. Například médiem textových zpráv jsou mobilní telefony. 
Účinnost různých kanálů se liší v závislosti na vlastnostech komunikace. Ústní kanály jsou vhodné, pokud 
potřebujete okamžitou zpětnou vazbu, ale pro oslovení většího okruhu lidí mohou převažovat kanály 
písemné. Použití písemných i ústních případů by se však v některých případech mohlo vzájemně 
umocnit. 

Špatný příklad 
Informace jsou umístěny 
pouze na webových 
stránkách obce, nikde jinde. 
Nedávají je na sociální sítě 
ani na žádný jiný 
komunikační kanál, 
používají pouze jeden jediný 
komunikační kanál, webové 
stránky. 

Dobrý příklad 
Plakát s výzvou pro prodejce je umístěn na jejich webových stránkách, 
ve skupinách a na stránkách sociálních médií a plakát v papírové 
podobě je umístěn na několika reklamních plochách v ulicích. Obec 
také kontaktovala místního animátora SFSC a některé další místní 
organizace a požádala je, aby možnost trhu rozšířili mezi zemědělce v 
osadě a v sousedních osadách. Využili několik a různých 
komunikačních kanálů, zaměřili se také na osobní komunikaci 
prostřednictvím animátora SFSC - ústní komunikace je velmi důležitá.  
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PŘÍJEMCE 

Příjemce (tlumočník) je osoba, které je zpráva určena. Aby bylo dosaženo společného cíle komunikace, 
musí být přijímající strana schopna porozumět zprávě tím, že ji nejprve dekóduje.  

Špatný příklad 
Webové stránky obce nejsou často 
navštěvované, informace o trhu viděli pouze 
3 lidé, kteří nebyli zemědělci. Pouze jeden z 
nich byl schopen porozumět právnímu 
textu, ale o místní trh se nezajímal. Nakonec 
se zpráva nedostala k nikomu, kdo by měl o 
trh zájem.   

Dobrý příklad 
Díky různým komunikačním kanálům, jasnému 
poselství a ústnímu sdělení se o trhu dozvěděla velká 
skupina místních a sousedních zemědělců, kteří 
pochopili praktické podrobnosti. Animátor SFSC je 
dokázal zapojit, nakonec si asi desítka prodejců 
rezervovala místo na trhu a dalších 5-10 farmářů o 
tom uvažuje, možná se připojí později. V tomto 
příkladu skutečně vznikla skupina příjemců.  

 

ZPRÁVA  

Zpráva je informace, kterou chce odesílatel sdílet. Sdělení může být verbální, neverbální, písemné nebo 
symbolické. Sdělením mohou být gesta těla, přikyvování, zívání nebo dokonce mlčení. Za sdělení lze 
považovat jakýkoli signál, který vyvolá reakci příjemce. 

Špatný příklad 
Sdělení bylo obtížně srozumitelné 
(právní termíny, odkazy na 
předpisy), proto jako sdělení téměř 
selhalo.  

Dobrý příklad 
Sdělení v dobrém příkladu bylo srozumitelné a upoutalo 
pozornost, účinek byl znásoben umístěním na několika 
místech. Zařazením osobní komunikace s animátorem SFSC 
bylo v tomto příkladu použito i další sdělení. 

 

ŠUM 

Vysílání a příjem zprávy může rušit i tzv. šum v komunikačním kanálu. Šum chápeme jako jakýkoli faktor, 
který narušuje přenos sdělení a v důsledku toho narušuje proces komunikace, zamezuje porozumění a 
v některých extrémních případech znemožňuje nebo činí komunikaci neefektivní. 

Špatný příklad 
Šumy v online světě způsobily, že komunikační 
proces byl neefektivní (příliš mnoho vstupů pro 
čtenáře, webové stránky obce nejsou často 
navštěvované, zájemci nebyli osloveni kvůli 
šumům a dalším chybám v komunikačním 
procesu.).  

Dobrý příklad 
Šum byl minimalizován díky několika 
komunikačním kanálům, které obec využívala. 
Možnost zeptat se byla také dobrým způsobem, 
jak minimalizovat šumy v komunikačním procesu, 
dotazování, objasňování je dobrou příležitostí, 
jak minimalizovat šumy a získat skutečné sdělení. 

 

ZPĚTNÁ VAZBA 
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Zpětná vazba je poslední složkou komunikace. Zajišťuje, že se zpráva dostala k příjemci a ten ji mohl 
úspěšně pochopit tak, jak byla zamýšlena. Zpětná vazba má zásadní význam pro potvrzení odesílatele, 
že přenos zprávy proběhl úspěšně.  

Špatný příklad 
Ve špatném příkladu nebyla žádná 
zpětná vazba, nikdo si na trhu 
nerezervoval stůl. Ve špatném 
příkladu selhala komunikace. 

Dobrý příklad 
Tucet prodejců, kteří si na trhu rezervovali místo, a dalších 5 až 
10 farmářů, kteří o tom přemýšleli, to vše jsou známky zpětné 
vazby. Někteří z nich volali na obecní úřad telefonicky, aby si 
ujasnili podrobnosti, jiní se ptali animátora SFSC - zpětné vazby 
byly v dobrém příkladu přítomny v několika podobách. 

 

FILTRY 

Proces kódování a dekódování je ovlivněn filtrem kódovací/dekódovací osoby. Filtr člověka zahrnuje 
kulturu, subkulturu, zkušenosti, rodinné normy, vzdělání, přesvědčení a očekávání, obavy, emocionální 
stav atd. - širokou škálu osobního zázemí a současného stavu. Stejné sdělení přes různé filtry může mít 
nakonec opačný význam. 

“Studie ukázaly, že máme tendenci více důvěřovat lidem, když máme dobrou náladu, a méně, když máme 
špatnou náladu. Když máme špatnou náladu, je pravděpodobnější, že cokoli náš partner řekne nebo 
udělá, budeme vnímat negativněji bez ohledu na to, jak pozitivní se snaží být. 

Všichni máme filtry; uvědomte si ten svůj.” (Greenleaf Counseling Service, 2016) 

Špatný příklad 
Použití právních termínů ve 
zprávě pro zemědělce je 
špatným příkladem pro filtry, 
což byl jeden z důvodů, proč 
komunikace v tomto příkladu 
selhala. 

Dobrý příklad 
Vhodná forma sdělení (jednoduchý, srozumitelný jazyk, zvýrazněné 
hlavní body, pěkné kresby/obrázky) byla jedním z rysů úspěchu, 
zohledňovala zázemí zemědělců. Osobní kontakt animátora 
(animátorů) se zemědělci byl druhou součástí úspěchu, díky němu 
bylo možné předejít obavám a špatným zkušenostem.   

 

TYPY KOMUNIKACE 

Existuje více způsobů komunikace. Různé situace vyžadují různé způsoby komunikace. Úspěch 
komunikace do značné míry závisí na volbě vhodného způsobu. Většina zdrojů rozlišuje čtyři typy 
komunikace, které jsou následující: verbální, neverbální, písemná a vizuální. 

Verbální komunikace 

Za verbální komunikaci se považuje mluvení, používání mluvených slov s významem, který je s nimi 
spojen, ke sdílení informací. 

Neverbální komunikace 

Neverbální komunikace je vše ostatní, co děláme, když mluvíme. Postoj těla, fyzická interakce, mimika, 
naše úmyslné i neúmyslné chování při komunikaci se počítá jako neverbální komunikace. Porozumění 
neverbální komunikaci lidí nás přibližuje k lepšímu pochopení toho, co nám sdělují.  
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Důležité je vědět, že podle studií v komunikaci samotná slova vyjadřují jen asi 7-8 % sdělení/smyslu, 
dalších 38 % pochází z hlasu a tónu a zbytek je řeč těla, tedy neverbální a metakomunikace. Stejná studie 
také uvádí, že při určování postoje člověka se ze 60 % počítá s obličejovou složkou a ze 40 % s hlasovou 
složkou. 

Shrnutí verbální a neverbální komunikace: samotná slova mohou mít menší dopad než znaky 
metakomunikace a neverbální komunikace hraje v komunikaci důležitou roli.  

Písemná komunikace 

Písemná komunikace je psaní na klávesnici symbolů s přidruženým významem (jako jsou písmena) za 
účelem předání zprávy. Dopis, e-mail, text nebo jakákoli jiná forma písemné komunikace slouží k šíření 
informací.  

Vizuální komunikace 

Používání fotografií, umění, vizuálních nástrojů, jako jsou grafy nebo tabulky, to vše je součástí vizuální 
komunikace. Lidé sdílejí obrázky na sociálních sítích, inzerenti používají obrázky k prodeji produktů a 
myšlenek, vizuální komunikace má mnoho výskytů.  

ÚČINNÁ METODA VIZUÁLNÍ A VERBÁLNÍ KOMUNIKACE: INFOGRAFIKA 

Použití infografiky je kombinací vizuální a verbální komunikace a efektivním způsobem komunikace. 
Prostřednictvím této snadno dekódovatelné metody můžeme rychle předat důležitá sdělení, zejména v 
dnešním rychlém a stále se zrychlujícím světě.  

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE 

„Efektivní komunikace je proces výměny nápadů, myšlenek, znalostí a informací tak, aby byl co nejlépe 
naplněn účel nebo záměr. Zjednodušeně řečeno nejde o nic jiného než o prezentaci názorů odesílatele 
způsobem, který je pro příjemce co nejlépe srozumitelný.” (Prachi M.  Effective Communication, 2018) 

Informace ve zprávě samy o sobě nestačí, musí splňovat nějaký účel. Zpráva musí být úplná, jasná a 
snadno srozumitelná, aby si zachovala svůj smysl. Přesné sdělení může usnadnit požadovanou 
interpretaci.  

KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI, KTERÉ USNADŇUJÍ EFEKTIVNÍ KOMUNIKACI 

Vědomá komunikace a využívání komunikačních dovedností může pomoci zvýšit celkovou kvalitu a 
efektivitu probíhající komunikace. 
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PROČ JSOU 
INFOGRAFIKY 
TAK ÚČINNÉ?

Vizualizace

pomáhají

snadněji a 

rychleji se učit

a chápat

Pomáhají

obsahu

vyniknout

Zvýrazňují
nejdůležitější

informace

Upoutají

Lidé si
vizualizované

informace
uchovávají

mnohem déle.

 

Obrázek 24 Proč infografika? Zdroj: Projekt Rural Facilitator, Kislépték (2021) 

 

Obrázek 25 Efektivní komunikační dovednosti. Zdroj: Raiha Malik (2019). 

  

 

 

Tyto funkce jsou znázorněny na obrázku výše a usnadňují efektivní komunikaci: 

Verbální a neverbální komunikační dovednosti Komunikační dovednosti v oblasti postojů a zpětné vazby 
řeč těla kontrola porozumění, 
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oční kontakt a viditelná ústa, 
usmívající se obličej, 
mlčení. 

shrnout, co bylo  řečeno, 
povzbuzení k pokračování, 
několik otázek. 

 

Jak zlepšit své komunikační dovednosti – tipy 

Zde najdete několik užitečných tipů, jak zlepšit své komunikační dovednosti. 

Přemýšlejte, než začnete mluvit: jasná představa o předávaných informacích vám pomůže prezentovat 
dobře strukturované a důvěryhodné sdělení.  

Buďte upřímní: při komunikaci s ostatními je nejdůležitější upřímnost. Pomůže vám vytvořit si s druhou 
osobou pouto a zároveň vám pomůže získat respekt a obdiv příjemce.  

Procvičujte aktivní naslouchání: efektivní komunikace není jen způsob, jakým komunikujeme s ostatními, 
ale také to, jak jim nasloucháme.  

Ptejte se: pro lepší pochopení tématu diskuse je důležité klást otázky.  

Sledujte řeč svého těla: řeč těla je stejně důležitá jako jakýkoli jiný typ komunikace. 

Nesuďte: nesuďte druhé - nedělejte jim to, co se vám nelíbí. Místo odsuzování popisujte situaci a 
způsobujte druhým. 

Poskytněte konstruktivní kritiku: pokud máte pocit, že potřebujete kritizovat druhé lidi, ujistěte se, že 
používáte konstruktivní kritiku.  

Vyjádřete své emoce a osobnost: místo abyste se schovávali za strnulost a neosobní vyjadřování.  

Místo obecných tvrzení nebo obviňování druhých používejte první osobu "já". "Já-sdělení" nebo "já-
výpověď" je výpověď o pocitech, přesvědčeních, hodnotách atd. mluvící osoby. 

Buďte sami sebou: abyste mohli úspěšně komunikovat s ostatními, musíte jim ukázat, jací skutečně jste.  

DISC MODEL 

Doposud byla představena teoretická východiska a praktické návrhy pro komunikaci. V následující části 
si ukážeme základy DISC, běžně používaného nástroje pro hodnocení chování. 

“DISC je nástroj pro hodnocení chování založený na teorii DISC psychologa Williama Moultona Marstona, 
která se zaměřuje na čtyři různé osobnostní rysy, kterými jsou v současnosti dominance (D), vlivnost (I), 
stálost (S) a svědomitost (C). Tuto teorii pak rozvinul do podoby nástroje pro hodnocení chování 
průmyslový psycholog Walter Vernon Clarke.” 

V současné době je jedním z oblíbených testů/modelů personálních konzultantů, společností, je hojně 
využíván v různých oblastech, jako je zlepšování komunikačních dovedností, rozvoj týmové práce nebo 
podpora vůdcovství. 

Než se ponoříme do podrobností modelu DISC, je důležité vědět, že 4 styly nejsou dobré nebo špatné, 
prostě jsou lidé takoví, jací jsou, všechny styly mají vlastnosti, které jsou v různých situacích považovány 
za pozitivní nebo negativní.  

Test v podstatě rozděluje lidi do 4 typů. Je důležité vědět, že "čistý" typ je velmi vzácný, ve většině 
případů je relevantní smíšený typ. 
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Jako animátor krátkého dodavatelského řetězce potravin je vaším nejdůležitějším úkolem odhalit 
dominantní styl chování a zajistit, aby "červené" chování nepřevládalo nad ostatními stranami konfliktu.  

 

 

U zkoumané osoby se obvykle objevují 2 dominantní styly. 

Co se týče možného přizpůsobení jiným typům, existují dvě hlavní pravidla při praktickém použití: 

● je relativně snazší přizpůsobit se sousedním typům (tj. červené na modrou a žlutou); 
● je mnohem obtížnější přizpůsobit se opačným typům (tj. červené na zelenou a naopak nebo 

žluté na modrou a naopak). 

Vůbec se toho však nemusíte bát. Proč? Z těchto dvou důležitých důvodů: 

● komunikaci se lze naučit a rozvíjet ji - stojí za to se zapojit! Výsledek je především otázkou 
odhodlání a teprve praxe vás dovede k úspěchu. 

● Lepší a efektivnější komunikace neprobíhá prostřednictvím úplného přizpůsobení se 
partnerovu (komunikačnímu) stylu, komunikační partner to neočekává. Stačí, když změníme 
některé své vlastní komunikační manýry směrem ke způsobu partnera. Zatím přesně nevíme 
proč, ale tento "krok směrem k" už náš partner vnímá a komunikace se stává snazší a 
efektivnější.  

Hlavní charakteristiky čtyř různých stylů: 

ČERVENÁ (DOMINANTNÍ) 
+ preferuje vedení 
+ ochota riskovat 

ŽLUTÁ (OVLIVŇUJÍCÍ) 
+ optimistický 
+ emocionální 

   

OVLIVŇUJÍCÍ DOMINANTNÍ 

SVĚDOMITÝ STÁLÝ 
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Figure  SEQ Figure \* ARABIC 26 DISC Styles, based on The John Maxwell Team (2020). 
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+ sebevědomý 
+ orientace na výsledek  
- argumentačně zdatný 
- silná vůle  
- překračuje autoritu 

+ dynamický 
+ kreativní  
- neumí se vypořádat s detaily 
- impulzivní 
- povrchní 

MODRÁ (VYHOVUJÍCÍ/ SVĚDOMITÝ) 
+ přesný, precizní 
+ orientace na detail 
+ analytické a systematické myšlení  
+ dokončí úkol  
- vyhýbá se konfliktům 
- ztrácí se v detailech 
- bojí se kritiky 

ZELENÁ (STÁLOST)  
+ týmový hráč  
+ stabilní, předvídatelný, vyrovnaný 
charakter  
+ snaha o konsensus 
+ dobře naslouchá 
- přijímání změn je pomalé 
- vyhýbá se konfliktům 
- citlivý na kritiku 

Obrázek 27 Styly DISC podle PeopleKeys (2020). 

ŘÍZENÍ KONFLIKTŮ 

Začněme několika citáty o konfliktech: 

 “Již existence dvou protichůdných názorů poskytuje společný základ. Čím lépe poznáme kolizní plochu, 
tím větší je šance na vyřešení konfliktu.” (Shirley MacLaine, US actress) 

 “Mír není nedostatek konfliktů, ale schopnost konflikty řešit.” (Dan Millman, US writer) 

CO JE TO KONFLIKT? 

Slovo konflikt pochází z latinského slova confligo, což znamená srážka. Protože konflikt vstoupil do 
historického povědomí jako nepříjemná událost, je dnes často spojován s negativními výklady, pocity a 
nežádoucími událostmi. 

Strany konfliktu se nikdy nerozhodují na základě skutečného obrazu: rozhodnutí vždy vychází z toho, jak 
situaci vnímají ony samy a druhá strana. Běžný přístup v literatuře o technikách vyjednávání uvádí, že 
vyjednávání je příležitostí k mírovému urovnání konfliktů. 

Existuje několik strategií řešení konfliktů, následující kategorizace se zaměřuje na aspekt vítěz-poražený: 

● Strategie vítěz – poražený. 
● Obě strany usilují o vítězství. 

Protože jedna strana chce porazit druhou, věnuje méně pozornosti původnímu záměru. 

Poražený se může i mstít, jeho prohra není konečná, obvykle se vrací po nabrání sil, což může vést k 
prohloubení konfliktu. 

Strategie poražený - poražený: 

Žádná ze stran nedosáhne svého cíle, ale mohou se dohodnout na kompromisu. Dohoda však 
neznamená skutečný výsledek, takže se jedná o strategii prohra-prohra. Častá je ztráta důvěry a 
znechucení po skončení konfliktu. 

Strategie vítěz - vítěz: 

Obvykle obě strany získají více, než si představovaly; to znamená posílení důvěry. 
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V tomto případě strany nemusí nutně dosáhnout svého původního cíle, ale najdou řešení, které 
vyhovuje oběma stranám, takže se mohou cítit vítězi. 

Jak se chovat v konfliktní situaci? Co může být účelné? Tipy, rady v konfliktech: 

Snažte se Vyhnout se 
Zachovat klid 
Aktivní naslouchání 
Respektující jazyk 
Rozlišujte problém od osoby 
Zaměřte svou pozornost na problém 
Hájit vlastní zájmy s ohledem na ostatní účastníky 
V případě potřeby se omluvte 
Navrhněte řešení 
Hledejte shodu a respektujte ji, když ji naleznete 
Věnujte si dostatek času 
Zajistěte vhodné místo pro jednání 

Urážet ostatní 
Vyhrožovat ostatním 
Obviňovat druhou stranu 
Pohrdat/posmívat se 
Soudit druhé, vynášet soudy 
Soustředit se pouze na svůj vlastní pohled 
Zobecňovat, pronášet obecná tvrzení 
Zdržet se jiných témat, než je aktuální konflikt 
Fyzické násilí  

 

Proces řešení konfliktu se skládá z několika fází, přičemž dodržení následujících kroků může vést k řešení, 
při němž mají všechny zúčastněné strany možnost vyjádřit svůj názor. 

Proces řízení konfliktů

DEFINICE

1

zjišťování potřeb a 
pocitů stran

VÝZKUM
zjišťování potřeb

a pocitů stran

3

42

6

5 7

HLEDAT
HODNOCENÍ

IMPLEMENTACEVÝBĚR HODNOCENÍ

hledání možných
řešení; v této fázi
můžeme použít

kreativní metody.

vyhodnocení možných
řešení

provedení rozhodnutívolba správného
řešení = 

ROZHODNUTÍ

následné
hodnocení
účinnosti

zavedeného
řešení. 

 

Obrázek 28 Proces zvládání konfliktů. Založeno na: Budavári-Takács, Ildikó Dr. (2011). 

Podívejme se na několik nápadů - k zamyšlení - pro dvě konkrétní situace. 

PŘÍKLAD 

Situace ve zkratce: jeden z výrobců nedodává do obchodu výrobce v obci zboží obvyklé, očekávané 
kvality (výrobek je zpracovaný a jeho chuť není obvyklá). 

ELE VALUATI 
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Definice: jsou totiž tací, kteří zboží přivezou zpět. Vedoucí prodejny také výrobek ochutná a také zjistí, 
že rozhodně není obvyklé vysoké kvality. 

Tip: protože ne všichni účastníci této situace jsou přítomni, je čas na další přemýšlení! Pojďme na to! 

Rozhodně děkujeme našim zákazníkům za jejich důvěru! Je důležité vědět, že stěžovat si není pro většinu 
lidí vůbec snadné!  

Průzkum: v tomto případě je třeba vzít v úvahu perspektivy kupujících, obchodu i výrobce. Potřeby: 
důležité je, aby byli zákazníci spokojeni, obchod si udrží svou zákaznickou základnu. Spokojenost 
dodavatele je také důležitá - ale výsledek jeho práce (jeho výrobek) by měl sloužit spokojenosti 
zákazníka. Zákazníci a obchod: mohou být zklamaní, frustrovaní, o straně výrobce nevíme, dokud se 
nezeptáme. 

Tip: Kontaktujte výrobce osobně nebo mu zavolejte a promluvte si s ním o tom, co se stalo. V případě 
potřeby může výrobek také ochutnat. 

Vyhledávání: v takové situaci je třeba zvážit okamžité i dlouhodobé řešení. 

Okamžité: stěžovatelé obdrží určitou formu kompenzace; zboží z regálu může být staženo, pokud je tak 
špatné kvality, nebo může být poskytnuta sleva v případě méně špatné kvality. 

Dlouhodobě: výrobce musí být schopen dodávat v obvyklé kvalitě - existuje mnoho možných řešení. 
Například v dalším období odebereme z každé dodávky vzorek. 

Tip: Ptáme se stěžujících si zákazníků, co můžeme udělat pro jejich spokojenost? (Mnoho lidí na tuto 
otázku neodpoví, dejte jim také nějakou slevu nebo dárek.) 

Ptáme se dodavatele, jaké vidí řešení, jak se těmto problémům v budoucnu vyhnout? (Pravděpodobně 
bude mít návrh, který nás ani nenapadl.) 

Hodnocení: u zákazníků i dodavatelů si promyslíme, co říkali a co jsme si mysleli, a - například - seřadíme 
je podle řešitelnosti nebo jednoduchosti. 

V tomto příkladu lze tento krok provést po konzultaci se zúčastněnými stranami nebo může obchod 
zvážit možnosti sám.  

Výběr: v této fázi je vhodné konzultovat a hovořit se zúčastněnými. Se zákazníky to lze provést buď 
současně s reklamací, nebo v pozdějším telefonátu, nebo dokonce během dalšího nákupu. 

Tip: lidé si rádi vybírají! Proto může být pro kupující výhodné např. nabídnout vrácení ceny výrobku nebo 
výběr jiného výrobku podobné hodnoty. 

Řešením s dodavatelem je smírčí schůzka (lze ji uskutečnit i telefonicky a zvážit možnosti). 

Provádění: uděláme to, na čem jsme se dohodli. 

Hodnocení: v našem příkladu se např. ještě několikrát zeptáme stěžujících si zákazníků, zda je od té doby 
vše v pořádku. 

Vyžádejte si od zákazníků pravidelnou zpětnou vazbu na výrobek dodavatele. V případě novějších 
problémů se můžeme zamyslet i nad tím, zda se vyplatí s daným dodavatelem (výrobcem) dále 
spolupracovat, případně jaké školení je pro dodavatele potřebné, aby se dalším problémům vyhnul? 
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Pokud si tyto kroky promyslíme a budeme efektivně využívat základy komunikace (komunikace podle 
osobnosti, stylu; porozumění pozornosti - tj. aktivní, empatické naslouchání), dříve či později se konfliktů 
nebudeme bát. 

Existuje ještě jeden známý model zvládání konfliktů: Kilmannův model. I ten může pomoci pochopit 
způsob, jakým lidé konflikty zvládají, a umožnit stranám, aby podle toho použily správnou strategii. 

Pět typických strategií zvládání konfliktů, které autoři identifikovali, jsou tyto:  

 

 

 

KONKURENČNÍ STRATEGIE 

● vysoké sebevědomí; 
● nízká míra spolupráce; 
● snaha o dominantní postavení. 

Podle soupeřící strany může být vítězem konfliktu pouze jedna osoba, a proto se bude snažit být 
vítězem. 

Typicky neschopnost (nikoliv skutečná nesoustředěnost) naslouchat druhé straně. 

PŘIZPŮSOBOVACÍ STRATEGIE 

   

SOUPEŘENÍ 
Výkonově orientované 

Snaha vyhrát 
100 / 0 

SPOLUPRÁCE 
Opak vyhýbání se 

Snaha najít řešení na 
základě konsensu 

100 / 100 

VYHÝBÁNÍ 
Nebude řešit konflikt 

Stáhnout 
0 / 0 

PŘIZPŮSOBENÍ 
Protiklad k soutěžícím 

Obětovat vlastní názor, 
aby se vyhovělo názoru 

druhého. 
0 / 100 

 

KOMPROMIS 
Nalezne oboustranně 

přijatelné řešení, které 
částečně uspokojí 

všechny strany. 
50 / 50 As

er
tiv

no
st

 

VSTŘÍCNOST 

vy

vy NÍ
ZK

Figure  SEQ Figure \* ARABIC 29 The so-called Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument. Based on Researchgate.net (2010). 
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● nízké sebevědomí; 
● vysoká míra spolupráce; 
● úplný opak konkurenční strategie. 

 Přizpůsobující se strana plně akceptuje zájmy druhé strany a vzdává se svých vlastních zájmů, přičemž 
během jednání nevyjadřuje své vlastní potřeby. 

VYHÝBÁNÍ SE STRATEGIE 

● nízké sebevědomí; 
● nízká míra spolupráce; 
● jedinec ustupuje před problémem, ignoruje ho, nechce ho řešit; 
● vyhýbá se diskusi, nevyjadřuje svůj názor, uniká ze situace. 

KOMPROMISNÍ STRATEGIE 

● střední sebevědomí; 
● střední spolupráce; 
● je na půli cesty mezi stranami; 
● jeho cílem je najít řešení, které je přijatelné pro obě strany; 
● řešení splňuje potřeby pouze částečně. 

Při řešení problémů se soustředíme na zúčastněné osoby - už umíte naslouchat, už umíte vyjádřit názor, 
ale hlavním cílem je neublížit druhému a neublížit sobě. 

SPOLUPRACUJÍCÍ STRATEGIE 

● vysoké sebevědomí; 
● vysoká míra spolupráce; 
● cílem je najít řešení, které bude vyhovovat oběma stranám, aniž by se ustupovalo jejich 

potřebám; 
● účastníci se zde soustředí na problém, který je třeba vyřešit, a může se rozvinout skutečně 

tvůrčí proces řešení, protože cíl je společný a účastníci si dokážou naslouchat a jsou připraveni 
vyjádřit své argumenty a potřeby. 

Tato tabulka shrnuje typické chování pěti stylů. 

 Styl Typické chování 
Thomas-Killmannův 
model zvládání konfliktů 
 
Zkoumá typické způsoby 
řešení konfliktů. 
Nepřímo naznačuje, jaké 
motivace za nimi stojí. 

SOUPEŘENÍ Musíte vyhrát, nejdůležitější je vaše pravda. 
PŘIZPŮSOBENÍ Své vlastní potřeby odsouvá do pozadí - pomalu se od 

něj učí, co ho motivuje. 
VYHÝBÁNÍ  Dostane se od problému/konfliktu, potřebuje také 

vědět, co ho pohání. 
KOMPROMIS Dokáže se do jisté míry postavit sám za sebe a je také 

schopen do jisté míry naslouchat druhé straně. 
Soustředí se na osoby v konfliktu (neubližuje a 
nenechává si ubližovat). 

SPOLUPRÁCE Dokáže se postavit sám za sebe a umí naslouchat 
druhým. V konfliktní situaci se soustředí na problém. 

Tabulka 2: Thomas-Killmannův model zvládání konfliktů. 
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ZÁVĚR 

Protože lidé jsou společenské bytosti, komunikace a zvládání konfliktů jsou v našem životě klíčové.  

Téměř všechny činnosti, které děláme, jsou určitým druhem komunikace, a proto je klíčový způsob, 
jakým ji provádíme. Společné porozumění je základem efektivní komunikace, je nezbytné si uvědomit 
všechny rysy, které nás od jeho dosažení mohou odklonit. Filtry, šumy v komunikačním procesu, 
přesvědčení, obavy, předsudky, domněnky v pozadí, to vše se nás snaží odvést od pochopení druhé 
strany a situace, proto buďte při komunikaci obezřetní. Také se zaměřte nejen na to, co říkáte, ale i na 
to, jak to říkáte (hlas, řeč těla atd.). Dobrá zpráva je, že komunikační dovednosti lze rozvíjet v každém 
věku, takže stačí být otevřený a důrazný a dělat věci jinak než dosud a úspěch se dostaví. 

Konfliktům se také nevyhnete, takže se jich nebojte. Ve většině konfliktních situací je mnohem lepší je 
identifikovat, než je týdny/roky držet pod kobercem, ale klíčem k úspěchu je způsob, jakým to uděláte. 
Pokud budete v konfliktu otevření vůči ostatním, budete je respektovat a chápat s empatií a opustíte 
záměr stoprocentně zvítězit, povede kooperativní přístup k lepší situaci, kdy budou všechny strany po 
konfliktu spokojené. Prostřednictvím konfliktů lze také vyřešit skryté chyby a nedorozumění. Možná 
dobrá rada na závěr pro konflikty by mohla znít, že po jejich vyřešení si se zúčastněnými vyjděte na 
skleničku, navázání přátelství vše usnadní. 

ZDROJE 

https://www.indeed.com/career-advice/career-development/types-of-communication 

https://medium.com/@raihamalik/effective-communication-5321d663ee5a  

https://theinvestorsbook.com/effective-communication.html  

https://greenleafcounseling.org/communication-filters/   

https://www.psychologytoday.com/intl/blog/beyond-words/201109/is-nonverbal-communication-
numbers-game   

https://templaradvisors.com/blog/storytelling-effective-communication  

https://discinsights.com/personality-style-d ,  https://discinsights.com/personality-style-i, 
https://discinsights.com/personality-style-s, https://discinsights.com/personality-style-c 
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Vedoucí dovednosti 
ABSTRAKT 

V této kapitole jsou vyjmenovány dovednosti, které by měl mít úspěšný zprostředkovatel, a to řízení 
času, řízení rizik, rozhodování a vyjednávání. Ty jsou jednotlivě i společně užitečné při budování SFSC, 
což je konečný cíl v oblasti řízení krátkého potravinového řetězce. V této kapitole bude vysvětleno, proč 
jsou užitečné a jak lze tyto vlastnosti využít.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

řízení času, řízení rizik, rozhodování, vyjednávání, vedení lidí 

CÍLE ÚČENÍ 

Venkovští zprostředkovatelé přebírají roli vůdců pro ty, kterým pomáhají. Je proto důležité, aby si osvojili 
určité dovednosti, které jim umožní být dobrými vůdci a ovlivnit větší změny.  V této kapitole vysvětlíme, 
na které dovednosti by se měli zprostředkovatelé zaměřit a jak je mohou prakticky využít.  

Cíle této kapitoly jsou: 

● rozvíjet základní znalosti o tom, jaké dovednosti by měli mít zprostředkovatelé pro venkov; 
● pochopit, jak tyto dovednosti pomáhají venkovským zprostředkovatelům pomáhat jejich 

zákazníkům; 
● pochopit konečný dopad účinné podpory venkova. 

ÚVOD 

Tato kapitola představuje a vysvětluje nezbytné vůdčí schopnosti, které by měl mít venkovský 
zprostředkovatel. Globalizace moderního světa způsobila, že se změnily priority, hodnoty a potřeby 
nesčetných lidí a komunit. Celá odvětví byla nucena přehodnotit postupy, které je po léta podporovaly, 
a budoucnost mnoha z nich se ocitla v nejisté propasti. Ve světle očekávání současné reality je třeba se 
přizpůsobit globalizaci a novým nákupním trendům. Tato kapitola se bude snažit osvětlit koncept 
úspěšného vedení "venkovských zprostředkovatelů" a ukázat, jak jejich specifické dovednosti, zejména 
v oblasti řízení času, řízení rizik, rozhodování a vyjednávání, pomáhají tuto adaptaci umožnit. V této 
kapitole budou rozebrány vlastnosti zahrnutých témat a vysvětleno, proč jsou tyto vlastnosti obzvláště 
užitečné pro zajištění existence SFSC v oblastech, které jinak nemají přístup k trhům nebo produktům. 

DOVEDNOSTI V OBLASTI ŘÍZENÍ ČASU 

Řízení času je důležitou součástí moderního života. Efektivní řízení času umožňuje uživatelům efektivně 
dokončit práci organizovaným a logickým způsobem. Umožňuje podnikům a lidem plánovat své činnosti 
tak, aby maximalizovali svůj pracovní den a dosáhli optimálních výsledků. Díky lepším výsledkům mají ti, 
kdo dokáží dobře pracovat s vlastním časem, větší šanci obstát v obchodní konkurenci a prosperovat. 

Vedení organizace je jejím viditelným rozhodovacím orgánem, a proto by mělo reprezentovat provoz a 
jeho pracovníky. Řízení času začíná u tohoto vedení, protože může vypracovat plány pro představu a 
dosažení cílů, které v konečném důsledku vede k úspěchu. V zemědělské sféře si vedení musí být dobře 
vědomo agrárních aspektů své práce; příprava půdy, výsadba, sklizeň a dodání produktů na trh musí 
probíhat včas a přesně, aby nedošlo k poškození produktu a byl dosažen maximální zisk. Vedoucími 
pracovníky v zemědělství jsou osoby, jejichž zkušenosti a znalost odvětví jim umožňují navrhovat plány 
s ohledem na tyto detaily, s porozuměním kapacitě pracovních sil a s vědomím finančních omezení a 
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cílů. Tyto plány usnadní lepší spolupráci se zprostředkovatelem, a tak přinesou prospěch zemědělci, jeho 
pracovníkům i spotřebitelům. 

Koncepce řízení času je podobná koncepci investic; výsledkem řízení času je využití zdrojů k jejich 
maximálnímu využití a dosažení co největší návratnosti vložených prostředků a úsilí (Adebis, J.f., 2012). 
Začíná to jednoduše, tím, že vedení organizuje pracovní den jako odraz nejlepšího využití času 
pracovníků a v souvislosti s jejich denními cíli. Každý člen týmu by měl mít osobní cíle, které doplňují cíl 
skupiny - a ten zase odráží cíl podniku. V zemědělství to může být obzvláště důležité, protože jednotlivci 
mohou být součástí farmy, která je vlastněna nezávisle nebo komunitou. Druhá možnost zpochybňuje 
budoucnost rodin a komunit, které se spoléhají na farmu a zdánlivě na správné provozní postupy. 

V SFSC jsou pro úspěch klíčové dobré vzorce řízení času, pokud spolupracuje více zúčastněných stran. 
Stačí si vzpomenout na farmářský obchod, kde je třeba každý den doplňovat regály a logistika čerstvých 
produktů vyžaduje rychlá řešení. 

TIPY PRO LEPŠÍ ŘÍZENÍ ČASU 

Hlavními body, kterými je třeba se zabývat, jsou marketing, administrativní povinnosti, plánování trhu a 
projekce cílů. Hlavním úkolem je tedy stanovit priority těchto úkolů a věnovat odpovídající čas těm 
nejdůležitějším a méně důležitým. 

Především kategorizace úkolů a rozdělení pracovního času mezi ně může venkovskému 
zprostředkovateli pomoci udržet se u úkolu a rozumně využívat čas. Druhým krokem je rozvrhnout 
činnosti a přidělit jim konkrétní čas pro každou z uvedených kategorií tak, aby žádná z nich nebyla 
přehlédnuta. Ve třetím kroku se pak rozvrh může promítnout do seznamu, který zajistí, že se na nic 
nezapomene a nic se nebude opakovat. Tímto způsobem lze řádně provést všechny činnosti, které jsou 
nezbytné pro vybudování dobře fungující spolupráce SFSC, a řetěz nebude mít žádné chybějící články 
(Conney, F., 2018). 

Vedení všech organizací musí mít vizi, být odhodláno ji dosáhnout a soustředit se na své konečné cíle. A 
jako poslední poznámka, řízení času může zvýšit věrnost organizaci, protože ti zaměstnanci, kteří cítí, že 
jejich energie a schopnosti jsou brány v úvahu, se mohou cítit více spojeni s prací, kterou vykonávají, a 
tak v konečném důsledku více investují do úspěchu svého zaměstnavatele. 

Řízení rizik 

Výskyt rizika je něco, co může být spojeno s negativními účinky v zemědělství. Je definováno jako 
možnost katastrofické události, která může způsobit změnu situace (Quinn, F., 2006). Tato změna může 
vyústit v něco pozitivního, ale může mít také neblahé ekonomické nebo bezpečnostní dopady. Riziko 
ohrožuje dodavatelský řetězec, protože jeho výskyt se může dotknout lidí nebo procesů kdekoli, od 
dodavatele přes spotřebitele až po cíle konečného stavu zemědělce/jednotlivce/společnosti, a může 
kdykoli ovlivnit více než jednu část tohoto řetězce (Paulson, U., 2005). K riziku může dojít jak v samotných 
operacích, tak v jejich strategickém plánu. Může se vyskytnout u operací nebo u partnerů a je zahaleno 
nejistotou, což ho činí o to nebezpečnějším. 
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Obrázek 30 Harmonizovaný pracovní postup. Zdroj: vlastní zpracování. 

V zemědělství mohou rizika v dodavatelském řetězci ovlivnit produkci, objem produkce, hodnotu 
produkce, spotřebitele i samotné dodavatele. Rizika dodavatelského řetězce zahrnují nebezpečí pro 
řetězec, poškození zboží a újmu pro spotřebitele a výrobce (Harland, C., Richard B., & Helen, W., 2003). 
Dále mohou být tato rizika i vnitřními prvky řetězce, a tím se týkat výrobce a výroby, nebo vnějšími - 
tedy sahajícími až ke spotřebitelům a zahrnujícími je (Bryceson K. P., & Smith C. S., 2008). Vzhledem k 
tomu, že členové dodavatelského řetězce spolu úzce spolupracují, aby si usnadnili dosažení výsledků, 
mají rizika v konečném důsledku dopad na každou osobu a oblast. Zemědělská rizika lze klasifikovat jako 
přírodní (tj. environmentální, povětrnostní, biologická atd.) nebo související s trhem (včetně logistiky, 
infrastruktury, politiky atd.). Sama o sobě jsou tato rizika dostatečně problematická. Pokud se však 
zkombinují, mohou být pro zemědělce zničující. Například povodeň může mít okamžitý dopad na úrodu 
a hospodářská zvířata. Zároveň však může mít vážný dopad na dopravní prostředky, které zemědělec 
používá k přepravě svých produktů ke spotřebitelům. Zemědělec tak nemůže prodávat a spotřebitelé 
nemohou nakupovat. Obě strany potravinového řetězce jsou ovlivněny jednou původní příčinou, která 
vyvolala další rizika (Jaffee, S., Siegel, P., & Andrews, C., 2010).  

Jednou z metod boje proti riziku, která by se mohla ukázat jako užitečná, je vytvoření rady, která by 
mohla sledovat klienty a trendy růstu nebo ztrát, pozorovat vztahy mezi klienty a výrobci a odhadovat 
riziko, které výrobci podstupují, když se angažují na trhu. To funguje jako určitý druh prevence i řízení 
rizik. Členy rady by měli být odborníci na SFSC nebo zemědělství, kteří mohou zprostředkovatelům 
venkova a producentům poskytovat rady a poradenství. Rada může být užitečným způsobem, jak zmírnit 
potenciální rizika a řešit stávající rizika. Zprostředkovatelé se musí snažit udržovat si přehled o situaci a 
rozumět předpisům, legislativě a potřebám trhu a producentů zapojených do tohoto konkrétního kroku 
SFSC (Market Manager's Training Manual, 2010). 

PŘÍRODNÍ RIZIKA 

Problémy související s počasím jsou trvalou hrozbou, která bezprostředně ovlivňuje zemědělce, 
spotřebitele i hospodářství. Ekonomika trpí kvůli oslabení dodavatelského řetězce v důsledku výkyvů 
počasí a neočekávaných událostí (Maccini, S., & Yang, D., 2009). Přestože špatné povětrnostní podmínky 
nemůže člověk ovlivnit, mohou přesto významně narušit provoz komunikací, dopravy a energetického 
průmyslu. Každý z těchto faktorů má značný dopad na zemědělce a spotřebitele, zejména když se snaží 
vyrovnat s následnou ztrátou dostupnosti na trhu (Jaffee, S., Siegel, P., & Andrews, C., 2010). V roce 
2012 to bylo ve Spojených státech jasně patrné. Sucho postihlo 80 % zemědělské půdy, což následně 
způsobilo újmu odběratelům, zpracovatelům a obchodníkům. Celý americký dodavatelský řetězec byl 
určitým způsobem ohrožen nekontrolovatelnými ekologickými událostmi.  

Kromě počasí jsou přirozeným problémem také biologická rizika. Nejčastěji se projevují v projevech genů 
nebo chorobách, z nichž ty druhé se často vyskytují v chovech dojnic, prasat a drůbeže, ale škůdci mohou 
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ovlivnit i rostlinnou produkci (Baltussen et al., 2006). Z mnoha neduhů, které mohou postihnout 
hospodářská zvířata, jsou obzvláště znepokojivé nakažlivé choroby, protože jejich dopad se může 
snadno odrazit v celém dodavatelském řetězci. To následně ohrožuje trhy a spotřebitele. Takové riziko 
není nové a nejnověji je lze uvést na rybím trhu ve Wuhanu, odkud pravděpodobně pochází COVID-19. 
Můžeme však uvést několik evropských příkladů, které toto téma zohledňují. Například v roce 2011 
způsobila infekce E. coli na okurkách původem z Egypta 53 úmrtí v Německu nebo strach z onemocnění 
katarální horečkou ovcí (Lebeau, P., 2021) odstartoval v 90. letech krátké potravinové řetězce ve Francii. 
Pro zmírnění následků nákazy je nejdůležitějším pravidlem dodržování hygieny. To by mohlo mít 
pozitivní dopad i na životní prostředí, protože správné hygienické provozní postupy zajistí čistší pracovní 
prostory a opatrnější likvidaci odpadu.  

RIZIKA SOUVISEJÍCÍ S TRHEM 

Po vysvětlení možných přírodních rizik je nyní důležité zvážit rizika "způsobená člověkem", která ohrožují 
SFSC. Tato rizika se řadí do kategorie "rizik souvisejících s trhem", protože jsou spojena s trhem, 
spotřebitelem a výrobcem a mají na ně přímý dopad. Patří mezi ně: 

 

 

Obrázek 31 Rizika související s trhem. Zdroj: vlastní zpracování. 

Zemědělský dodavatelský řetězec je výsledkem vztahu nabídky a poptávky. Některá rizika spojená s 
dodavatelským řetězcem pocházejí buď z fyzických událostí, jako je přerušení výroby díky mechanické 
poruše, nebo z problémů s poptávkou, jako jsou potřeby zákazníků, přesvědčení zákazníků, předpisy o 
bezpečnosti potravin, změny pověsti dodavatelského řetězce, spolehlivost dodavatelského řetězce a 
změny cen (Jaffee, S., Siegel, P., & Andrews, C., 2010). Tyto faktory pak narušují dříve provedené 
projekce (vypracované zemědělci a společnostmi), které byly naplánovány v návaznosti na prokázané 
potřeby trhu. Důsledkem je, že marketingové kampaně, cenová schémata, propagační úsilí a příděly 
množství jsou narušeny a musí být přepočítány. Dodavatelský řetězec je rovněž kalkulován tak, aby 
odrážel potřeby trhu. Když se tyto potřeby změní (v důsledku přírodních událostí, mobilizace 
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obyvatelstva, změny stravovacích preferencí atd.), musí být dodavatelský řetězec rovněž přepočítán, 
aby opět splňoval požadavky v řetězci. V oblasti SFSC je hlavním rizikem nedostatek znalostí o 
zvyklostech a trendech spotřebitelů a způsob, jak se těmto faktorům účinně přizpůsobit. V mnoha 
evropských zemích výzkumníci poukázali na to, že adekvátně mohou provozovat svou činnost ti 
zemědělci, kteří mají hlubší marketingové znalosti nebo jejichž spolupráce je schopna zaplatit odborníky. 

Kvalita výrobních prostředků i samotného produktu má potenciál ovlivnit zemědělství. 
Zprostředkovatelé mohou chtít tento problém zastavit dříve, než začne, tím, že porozumí výrobním 
možnostem zemědělce. Požadavky spotřebitelů by měly být zdánlivě porovnány s kvalitativním 
potenciálem výrobců, aby se zjistilo, zda lze tyto požadavky reálně splnit. 

Logistická rizika mohou být spojena s infrastrukturními riziky. Dostupnost zboží a jeho příchod na trh 
jsou úzce propojeny s dostupnými energetickými a informačními prostředky, neboť oba tyto nástroje 
ovlivňují jeho přepravu. Logistika zajišťuje především to, že výroba může probíhat v dostatečně velkém 
měřítku, aby uspokojila poptávku spotřebitelů. Jejich cílem je však také zaručit, že výsledek této výroby 
bude úspěšně dodán spotřebitelům, a stane se tak pro výrobce finančním úspěchem. Logistika řeší, jak 
bude výrobek přepraven, kam, kdy bude dodán a jaké budou náklady na dodání (Aghazadeh, S., 2004).  
Logistika však zahrnuje více než jen dodání. Určují také, jak se zakázky zpracovávají, vyrábějí, prodávají 
a komerčně využívají (Jaffee, S., Siegel, P., & Andrews, C., 2010). V logistice je třeba zohlednit vše od 
práce (která zahrnuje náklady, druh a využití) přes dopravu (zahrnující náklady, druh a využití) až po 
právní otázky (jako jsou tarify, daně, přechody hranic a předpisy). Je třeba je zohlednit v každém bodě 
dodavatelského řetězce, protože jejich efektivní využití bude mít pozitivní výsledky pro všechny 
zúčastněné. V rámci SFSC je třeba vzít v úvahu také údržbu chladicího řetězce, protože vyžaduje speciální 
zařízení od zemědělců. Zprostředkovatelé by měli producentům pomoci používat nejvhodnější zařízení 
podle jejich produktů. Zde je třeba zmínit, že trh poskytuje zemědělcům mnoho inovativních řešení, jak 
snížit riziko logistiky, jako jsou automaty pro zemědělce, drive-in, drive služby atd. 

Je třeba se také krátce zmínit o politických rizikových faktorech. Faktor politického rizika je často 
zmiňován jako nejobtížnější faktor při organizaci krátkých potravinových řetězců. Důvodem je 
skutečnost, že zúčastněnými stranami krátkých potravinových řetězců jsou zpravidla nejmenší výrobci, 
kteří využívají tradiční znalosti a metody výroby lokálních potravin. Tradiční metody nejsou kvůli 
hygienickým rizikům příliš rozšířené, takže prodej je povolen na místní bázi, kde se prodejci a 
spotřebitelé navzájem znají. Tyto různorodé místní a tradiční metody komplikují harmonizaci politik, 
protože neexistují pravidla, která by vyhovovala všem. Druhou stranou těchto rizik jsou inovativní 
vlastnosti logistiky, řešení prodeje, které by vyžadovaly také inovativní daňové, pracovní a obchodní 
zákony.  Třetím bodem jsou podpůrné politiky, které vyhovují větším producentům, jejichž hlavní příjmy 
pocházejí z konvenčních zemědělských produktů, kteří jsou hlavními příjemci evropských a národních 
dotací. Vzhledem k tomu, že zemědělci v rámci SFSC jsou většinou drobní zemědělci nebo 
diverzifikované rodinné podniky, které žijí z venkovské turistiky, dalších služeb na venkově, zpracování 
atd. Souhrnně řečeno, zprostředkovatelé hrají klíčovou roli při zmírňování politických rizik dodržováním 
pravidel a politik. Politická rizika jsou navíc obecně obtížně předvídatelná a měřitelná a podpora a 
možnosti evropských drobných zemědělců a subjektů SFSC závisí na dvou úrovních: národní a evropské.  

Rizika jsou v životě všudypřítomná. V zemědělství jsou rizika buď přírodní, nebo způsobená člověkem. 
Zprostředkovatelé musí těmto rizikům čelit, aby mohli účinně plnit své povinnosti vůči producentům a 
spotřebitelům. Aby mohl zprostředkovatel efektivně čelit rizikům, měl by zvážit, které další sféry rizika 
ovlivňují, koho mohou ovlivnit a jaká bude míra jejich dopadu. Stejně jako v případě přírodních rizik není 
vždy možné se výskytu něčeho negativního zcela vyhnout. Identifikace rizik a pochopení jejich potenciálu 
je však prvním krokem k účinnému řešení rizik.  
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VYJEDNÁVÁNÍ 

Vyjednávání "je proces, při kterém se harmonizují zájmy dvou nebo více stran s cílem dosáhnout 
společného výsledku" (Worldagroforestry, 2013). Pro venkovské zprostředkovatele je to proces 
komunikace mezi lokálními producenty a dodavateli. Slouží k tomu, aby zemědělcům umožnily přístup 
na trhy, na které by se jinak nedostali. Abychom pochopili, jak k tomu dochází, je nutné použít to, co lze 
považovat za "diplomacii". V tomto smyslu je diplomacie snahou zprostředkovatele otevřít a umožnit 
komunikaci mezi zemědělcem a trhy, přičemž využívá své znalosti potřeb a schopností zemědělce a 
potřeb a možností trhu.  

Co se týče zemědělce, diplomacie musí akceptovat reálné možnosti a kapacity jeho farmy. Z hlediska 
trhu to vyžaduje znalost toho, co je jinak spotřebitelům k dispozici a co jim chybí. 

 

Obrázek 32 Farmářský trh. Zdroj: https://www.slowfood.com/slow-food-earth-markets-a-farmers-market-like-no-other/. 

Jedním ze způsobů, jak tento vztah budovat, je pořádání farmářských trhů. Ty sdružují drobné 
zemědělce v určitých oblastech a pomocí reklamy informují spotřebitele o dostupnosti čerstvých 
produktů. Reklama, která je jak vnější, tak vnitřní součástí farmářského trhu, může spotřebitelům 
umožnit poznat určité aspekty jejich farmářů, které vzbuzují důvěru v jejich produkty a posilují pouto 
mezi farmářem a spotřebitelem. Body, které vyzdvihují originalitu farmy, jako jsou farmy, které jsou 
vedeny ekologicky, řízeny ženami-zemědělci nebo uplatňují nové zemědělské metody, to vše činí farmu 
pro spotřebitele atraktivní (Buila, S. B., 2014). Když spotřebitelé mohou vidět farmáře, ochutnat rozdíl v 
zakoupených potravinách a dozvědět se, čím je jejich dodavatel jedinečný, podporuje to růst 
psychologického pouta, které buduje loajalitu zákazníků. Časem se toto pouto upevní a loajalita 
spotřebitele se rozšíří na ostatní prostřednictvím pozitivní šeptandy. Vzhledem k tomu, že farmářský trh 
přitahuje více lidí, má farmář šanci dosáhnout vyššího zisku na místě, a snížit tak své náklady na dopravu. 
To je výhodné i pro zemědělce, který získá hlubší znalosti o svých zákaznících a bude schopen určit, co 
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budou pravděpodobněji kupovat, jaké jsou jejich nákupní preference v dlouhodobém horizontu, a bude 
tak moci plánovat svou budoucí výsadbu tak, aby vyhovovala potřebám/přáním místního trhu. 

Farmářské trhy nejsou jediným řešením, jak najít odbytiště, kde by zemědělci mohli prodávat své 
produkty. Jsou však počátečním řešením, které využívá diplomacii. Zprostředkovatelé na venkově je 
mohou využít k tomu, aby zjistili potřeby místního trhu a určili další možné metody, jak umožnit 
zemědělcům prodávat své produkty přímo zákazníkům. Využitím diplomacie, a tedy věnováním času 
porozumění zemědělcům, zákazníkům a potřebám a cílům obou, lze vytvořit trhy a podpořit dlouhodobé 
vztahy, které umožní oběma stranám profitovat. 

Vyjednávání je klíčovou součástí práce venkovského zprostředkovatele, protože ceny spojené s krátkým 
potravinovým řetězcem (SFSC) mají dopad na obě strany dodavatelského řetězce - na dodavatele i 
spotřebitele. Sami zemědělci si nemusí být vědomi významu vyjednávání ani nemusí být dobře 
obeznámeni s tím, jak účinně vyjednávat ve svůj prospěch. V těchto případech mohou zprostředkovatelé 
pro venkov zemědělce seznámit s myšlenkou "zvýšené vyjednávací síly". Podle Evropského společenství 
dává "zvýšená vyjednávací síla" dotyčné straně větší váhu při vyjednávání jejich smluv. Díky této váze si 
může zaručit spravedlivé podmínky ve smlouvě a účinně získat přístup potřebný k zapojení do veřejných 
trhů nebo trhů, které existují ve větším měřítku. Dále jejich hlas získá potřebnou sílu, aby přitáhl 
pozornost rozhodujících činitelů k těm konkrétním otázkám, které se nejvíce týkají jejich vlastního života 
(Evropská komise, 2015).  

Ačkoli je vyjednávání atraktivní, je třeba poznamenat, že tato rada je obecně určena středním a velkým 
dodavatelům, protože menší dodavatelé by si nemohli dovolit náklady na vyjednávání o svých výrobcích. 
Vyjednávání o cenách se nevztahuje pouze na dodavatele; za součást tohoto procesu je považován i 
spotřebitel. Na ceně SFSC se mohou spotřebitelé a zemědělci dokonce dohodnout (prostřednictvím 
vyjednávání) poté, co se jejich vzájemné kontakty stanou častými a je mezi nimi vybudován vztah 
(Belletti, G., Marescotti, A., 2020). V této oblasti lze využít služeb venkovských zprostředkovatelů, kteří 
poskytují logistickou pomoc místním trhům, které hledají zboží, a vymýšlení marketingových technik ze 
strany producentů. Dále se mohou zprostředkovatelé venkova ukázat jako neocenitelní zejména v 
delikátním procesu vytváření společných marketingových platforem. Ty umožní výrobcům mít místo 
setkávání, kde budou moci komunikovat s obchody, které chtějí jejich výrobky prodávat. Posledním 
bodem vyjednávání, kde jsou zprostředkovatelé venkova docela potřební, je maloobchod, kde je 
vyjednávání o nákladech, cenách a dodávkách delikátním procesem. Zemědělci nemusí tento proces 
podstupovat sami, zvláště když si nemusí být vědomi žádných procedurálních pokynů, které by jim v 
jejich úsilí mohly pomoci. Zprostředkovatelé na venkově zajistí, že jak zemědělec, tak maloobchodník 
obdrží za své úsilí náhradu, která je spravedlivá a odpovídá vynaloženému úsilí (Belletti, G., Marescotti, 
A., 2020). 

Řešení konfliktů je důležitou součástí práce zprostředkovatele pro venkov. Konflikt se nemusí jevit tak 
zjevně, jako když na sebe dva jedinci křičí; může se projevovat rozdílným účtováním, organizačními 
selháními, neshodami a kulturními rozdíly. Všude tam, kde existuje více než jeden názor, může dojít ke 
konfliktu. Důležité je, aby venkovský zprostředkovatel byl klidným prostředníkem a využil své znalosti 
problému, zúčastněných stran a požadovaného řešení. Musí jednat ohleduplně, bez ohledu na 
osobnostní rozdíly nebo pocity. Toho lze nejlépe dosáhnout při aktivním naslouchání, neboť jakmile 
zprostředkovatel venkova porozumí všem stranám (jejich názorům, důvodům nesouhlasu a konečným 
cílům), může s větší jistotou formulovat řešení konfliktu. Když je konflikt vyřešen, strany i venkovští 
zprostředkovatelé se ocitnou o další krok blíže k zajištění vzniku SFSC (Farmers Market Manager Training 
Manual, 2009). 

 



Školení venkovských zprostředkovatelů v oblasti krátkých zemědělských dodavatelských řetězců potravin 

VYJEDNÁVÁNÍ A RIZIKA 

Přestože jsou farmářské trhy skvělým způsobem, jak propojit zemědělce se spotřebiteli, nemusí být 
založení SFSC jednoduché. V přístupu k myšlence farmářských trhů může dojít k několika přešlapům. 
Zemědělci mohou být nadšeni z prodeje svých produktů, ale nejsou si jisti, jak své produkty vystavit, 
propagovat svou nabídku nebo oslovit zákazníky. Zprostředkovatelé mohou podpořit lepší pochopení 
trhu a upevnit tento krok v SFSC tím, že budou spolupracovat se zemědělci na rozvoji jejich znalostí o 
způsobech reklamy a také o místní samosprávě, pokud jde o prodej zboží. To vyžaduje znalost místních 
pravidel, místních trhů a osobní kontakt se zemědělci a výrobci. Osobní faktor dává zemědělci nebo 
výrobci pocit respektu či porozumění, což je povzbudí k tomu, aby se zprostředkovateli otevřeli a 
diskutovali o svých nedostatcích ve znalostech nebo potřebách, aby jim zprostředkovatel mohl lépe 
pomoci. Takový vztah se buduje delší dobu a je třeba trpělivosti, zejména když se prodejní prostředí 
může zdát méně ideální. Důležitými body, které je třeba mít na paměti, jsou komunikace a trpělivost, 
protože místní specifika nemusí být zřejmá a je třeba brát v úvahu také osobnost a potřeby zemědělce. 
Venkovský zprostředkovatel poskytuje zemědělci odborné znalosti, ale je také jakýmsi podpůrným 
systémem, který mu pomáhá při řešení byrokratických a praktických aspektů kroku na farmářském trhu 
v rámci SFSC (Farmers Market Management Skills: Farmers Market Management Series, 2005). 

Sdružení mohou vznikat mezi zemědělci navzájem, mezi zemědělci a vládou a mezi zemědělci a 
podnikatelskými skupinami. Často vznikají na místní úrovni a nejsou součástí větších oficiálních 
zemědělských systémů (OSN, 2020). Každé z těchto partnerství se může zaměřit na určitý aspekt. 

 

Obrázek 33 Specifické aspekty partnerství. Zdroj: vlastní zpracování. 

Tyto krize mohou být pro živobytí zemědělců zničující. S pomocí větších skupin a dozorčích orgánů však 
mohou zemědělci těmito obdobími proplout a upravit své prognózy. Zprostředkovatelé mohou pracovat 
nejen na překonání aktuálních problémů, které zemědělce trápí, ale také na pohledu do dlouhodobé 
perspektivy a předvídat problémy, vypracovávat plány na jejich překonání, a tak dát zemědělcům určitou 
míru kontroly nad jinak neovlivnitelnými prvky. Světový potravinový program OSN (UN WFP) navrhl, že 
pokud by byla zemědělským partnerům k dispozici řešení a podpora například v případě farmářek, jen 

   

 
Problémy malých zemědělských podniků, jako je 
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 Nedostatečná komunikace se spotřebiteli.  
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 Infrastrukturní problémy s řízením zemědělské výroby.  

 
Překonávání přírodních krizí, jako je počasí, nákazy 
nebo škůdci.  
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jejich zemědělská produkce by zvýšila celkovou produkci, což by mohlo ulehčit potravinové zabezpečení 
téměř 150 milionů lidí (World Food Programme, 2021). 

Zprostředkovatelé na venkově se potýkají s problémem rozšíření zákaznické základny, která často 
spoléhá na lokální zdroje. Ve větších městech je tento problém stejně kritický, protože mnoho 
spotřebitelů, kteří chtějí mít zdravější stravovací návyky, nemusí mít přístup k čerstvým produktům. 
Zprostředkovatelé proto mohou využívat programy pro drobné zemědělce, jako je iniciativa "Nákupem 
k pokroku" nebo skupina "Tržní aliance", které plánují a realizují investiční iniciativy, jež přivádějí 
zemědělce na trhy a vzdělávají je o potřebách spotřebitelů, což je motivuje k zavádění postupů 
diverzifikace plodin a zkoumání různých obchodních vyhlídek (Světový potravinový program, 2021). 
Výsledkem je oboustranně výhodný scénář, neboť zemědělci budou mít stále větší jistotu svých 
obchodních vyhlídek a spotřebitelé získají přístup ke zdravějším potravinám. Na obou stranách rovnice 
bude možné zlepšit a změnit životní styl k lepšímu. 

Zprostředkovatelé mohou také zvýšit počet transakcí zemědělce tím, že prozkoumají alternativní trhy. 
Když se uvažuje o "spotřebitelské základně" pro produkty, obvykle se ihned myslí na jednotlivce nebo 
rodiny. Na trhu však existuje řada dalších spotřebitelů, pro které mohou být zprostředkovatelé venkova 
prostředkem spojení pro zemědělce. Školy, nemocnice, útulky pro bezdomovce, a dokonce i ozbrojené 
složky - ti všichni potřebují výživné potraviny ve velkém množství. Problémem je, jak se s farmáři spojit 
a jak pro ně vyjednat uzavření smluv. Venkovští zprostředkovatelé mohou být účinným "prostředníkem", 
který tyto dvě skupiny propojí a naváže s nimi vzájemně výhodné partnerství. 

Zprostředkovatelé mohou být využiti ke zlepšení přístupu místních zemědělců na trh prostřednictvím 
zvyšování povědomí spotřebitelů a vytváření partnerství mezi spotřebiteli a zemědělci, jakož i mezi 
samotnými zemědělci. Tímto způsobem se navazují a rozvíjejí vztahy mezi trhem a zákazníky, podporuje 
se partnerství mezi zemědělci a zajišťuje se stabilita potravinového řetězce. K podpoře těchto vztahů a 
dalšímu rozvoji inovativních nápadů na propojení spotřebitelů s výrobci lze využít podnikatelské skupiny. 
Zemědělci potřebují zákazníky a zákazníci potřebují zdravé a spolehlivě vyrobené potraviny. 
Zprostředkovatelé na venkově mohou zajistit, aby se tyto dvě skupiny setkávaly. Úkolem je využít 
diplomacii k vybudování udržitelných vztahů, které budou fungovat dlouhodobě. 

ROZHODOVÁNÍ 

Posledním bodem k diskusi o nezbytných vůdčích schopnostech venkovského zprostředkovatele je 
schopnost úspěšně se zapojit do rozhodovacího procesu. Díky svým základním znalostem a 
profesionálnímu přístupu ke komerčním aktivitám mohou být zprostředkovatelé silnými zastánci 
zemědělců, s nimiž pracují, a užitečnými pro komerční podniky, kterým usnadňují komunikaci. Mohou 
urychlit a uzavřít rozhodovací procesy, které by jinak mohly zůstat dlouho nevyřešeny. Rozhodování 
působí jako shrnutí dovedností zprostředkovatele, neboť schopnost zajistit rozhodnutí, které je výhodné 
pro zemědělce a jeho trh, vychází ze silného vedení, pochopení řízení rizik a efektivních vyjednávacích 
dovedností. Schopní vedoucí dokáží zvážit rizika a vyjednat optimální dohody. 

Závěr 

Zprostředkovatel využívá dovednosti v oblasti řízení času, řízení rizik, rozhodování a vyjednávání, aby 
zajistil existenci SFSC v oblastech, které nemají přístup k čerstvým trhům nebo produktům. Řízení času 
mu umožňuje promyslet všechny potřebné úkoly a zformulovat je do zvládnutelných seznamů. 
Dovednosti rozhodování pomáhají z tohoto seznamu rozhodnout, co je bezprostředně důležité a co lze 
udělat později, aby se udrželo tempo směřující k dosažení cílů. A konečně vyjednávání je něco, co je 
nezbytné pro úspěšné dosažení SFSC. Jednání mezi výrobci, dodavateli, dopravou a trhy musí být 
uzavřena s respektem k zúčastněným osobám a podnikům a s velkým ohledem na konečné cíle. Pomocí 
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řízení času, řízení rizik, rozhodování a vyjednávacích dovedností může zprostředkovatel zajistit využití 
SFSC a přinést tak prospěch zemědělcům a spotřebitelům, jakož i všem přidruženým stranám.  

Doporučené odkazy 

Vyjednávání 

https://www.youtube.com/watch?v=IxNqIyucI70 

https://www.youtube.com/watch?v=RW3TiF-OTRc 

https://www.youtube.com/watch?v=ZkKObd3wFVc 

Rozhodování 

https://www.youtube.com/watch?v=d7Jnmi2BkS8 

https://www.youtube.com/watch?v=KkyzYjPuxK8 

https://www.youtube.com/watch?v=pPIhAm_WGbQ 

Řízení rizik 

https://www.youtube.com/watch?v=o80PfIGYVvI 

https://www.youtube.com/watch?v=8JwnRF-6YOI 

https://www.youtube.com/watch?v=FWvq7RGD5eU 

Řízení času 

https://www.youtube.com/watch?v=1tzL7azr_Hw 

https://www.youtube.com/watch?v=m9sQQ8lQYdM 

https://www.youtube.com/watch?v=1PiHGTZJvmw 
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Slovníček 
Aktivní naslouchání: proces analýzy a vyhodnocování toho, co druhá osoba říká, s cílem pochopit pocity 
mluvčího nebo skutečný význam sdělení. 

Krabicový systém: spotřebitel si každý týden nebo ve stanoveném období kupuje krabici se zbožím, které 
bylo vyprodukováno v daném zemědělském podniku. 

Brainstorming: technika určená k podpoře skupinové produktivity tím, že povzbuzuje interagující členy 
skupiny, aby nekriticky vyjadřovali své nápady. 

Značka: je identifikační symbol, značka, logo, název, slovo a/nebo věta, které společnosti používají k 
odlišení svého produktu od ostatních. K vytvoření identity značky lze využít kombinaci jednoho nebo 
více těchto prvků. Právní ochrana poskytnutá značce se nazývá ochranná známka. 

Business Model Canvas: je nástroj strategického řízení, který vám umožní vizualizovat a posoudit váš 
podnikatelský nápad nebo koncept. Jedná se o jednostránkový dokument obsahující devět políček, která 
představují různé základní prvky podnikání. 

Podnikatelský plán: je písemný dokument, který podrobně popisuje, jak podnik - obvykle začínající firma 
- definuje své cíle a jak jich chce dosáhnout. Podnikatelský plán stanoví písemný plán pro firmu z 
marketingového, finančního a provozního hlediska. 

Kód: soubor pravidel nebo symbolů používaných k převodu zprávy z jedné formy do druhé.   

Komunikační kompetence: schopnost účastnit se efektivní komunikace, která se vyznačuje dovednostmi 
a porozuměním, jež komunikačním partnerům umožňují úspěšnou výměnu sdělení. 

Komunikační tok: směr (vzestupný, sestupný, horizontální), kterým zprávy procházejí sítěmi v organizaci. 

Komunitou podporované zemědělství: tvoří je společenství jednotlivců, kteří se zaváží podporovat 
zemědělskou činnost tak, aby se zemědělská půda stala právně nebo filozoficky farmou komunity, 
přičemž pěstitelé a spotřebitelé si poskytují vzájemnou podporu a sdílejí rizika a výhody produkce 
potravin. 

Konflikt: neshoda nebo hádka mezi dvěma nebo více lidmi. 

Kultura: tradice a vzorce myšlení, které se předávají z generace na generaci. 

Rozhodování: individuální nebo skupinový proces výběru preferované možnosti prostřednictvím 
identifikace rozhodnutí, které je třeba učinit, shromáždění a analýzy informací souvisejících s tímto 
rozhodnutím a zvážení všech dostupných možností před provedením výběru. 

Dekódování: proces převodu sdělení na myšlenky nebo pocity, které byly sděleny.   

Hygiena potravin: hygiena potravin je definována jako "opatření a podmínky nezbytné pro kontrolu 
nebezpečí a zajištění vhodnosti potraviny k lidské spotřebě s ohledem na její zamýšlené použití". 
Potravinové právo EU je založeno na vědeckých poznatcích. 

Potravinový systém: všechny prvky (životní prostředí, lidé, vstupy, procesy, infrastruktura, instituce atd.) 
a činnosti, které se týkají výroby, zpracování, distribuce, přípravy a spotřeby potravin, a výstupy těchto 
činností, včetně socioekonomických a environmentálních výsledků. 
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Ikigai: je japonské slovo, jehož význam lze přeložit zhruba jako důvod bytí, zahrnující radost, smysl a 
význam a pocit pohody. V podnikání se má za to, že začlenění prvků ikigai do zaměření podnikatele 
přináší nejvyšší míru angažovanosti a produktivity podnikatele a zároveň podporuje spokojenost s prací 
a nejvyšší možnou hodnotu pro zákazníka. 

Interakce: komunikační výměna, při níž se účastníci komunikace střídají ve vysílání a přijímání zpráv.  

Zprostředkovatel: je třetí strana, která působí mezi dvěma nebo více obchodními stranami a jako 
zprostředkovatel zboží nebo služeb v dodavatelském řetězci. 

Rizika spojená s trhem: riziko týkající se potenciálního snížení investice v důsledku výkyvů na trhu. 

Marketingový mix: označuje soubor opatření nebo taktik, které společnost používá k propagaci značky 
nebo produktu na trhu. Typický marketingový mix tvoří 4P - cena, produkt, propagace a distribuce. 

Sdělení: podnět, kterému se v komunikaci přisuzují významy. 

Motivace: touha nebo ochota něco udělat, například změnit chování.   

Přírodní rizika: riziko vyplývající z přírodních událostí, které mohou mít negativní dopad na svět a jeho 
obyvatele. 

Vyjednávání: formální metoda diskuse, při níž lidé hledají přijatelný kompromis, aby se vyhnuli 
přerůstání v konflikt. 

Organizační struktura: formální uspořádání mezi jednotlivci a skupinami týkající se rozdělení úkolů, 
odpovědností a pravomocí v rámci organizace. Formálně předepsaný vzorec vzájemných vztahů 
existujících mezi různými jednotkami organizace. 

Samosběr: je to typ strategie přímého marketingu z farmy (farm-to-table), kde je kladen důraz na to, 
aby si zákazníci sklizeň provedli sami.  

Relokalizace: je strategie budování společnosti založené na místní produkci potravin, energie a zboží a 
na místním rozvoji měny, správy a kultury. Hlavními cíli relokalizace je zvýšení energetické bezpečnosti 
komunity, posílení místních ekonomik a zlepšení environmentálních podmínek a sociální spravedlnosti. 
Strategie relokalizace se vyvinula v reakci na environmentální, sociální, politické a ekonomické dopady 
globální přílišné závislosti na levné energii.  

Řízení rizik: proces identifikace, pochopení, vyhodnocení a uspořádání skutečných a možných rizik s 
cílem co nejlépe určit, jak jednat a jak využít dostupné zdroje tak, aby bylo dosaženo co nejpozitivnějšího 
výsledku.  

Role: typické chování, které charakterizuje osobu v určitém sociálním kontextu. Postavení nebo status v 
rámci sociální struktury, který je utvářen relativně přesnými očekáváními chování (normami). 

Venkovský zprostředkovatel: osoba, která stojí mezi venkovskými zemědělskými producenty a trhy a 
usnadňuje proces nabídky a nákupu. 

Krátký potravinový řetězec: konfigurace procesu výroby, distribuce a spotřeby potravin přizpůsobená 
tak, aby umožnila místním výrobcům uvádět své zboží na trh způsobem dostupným všem potenciálním 
zákazníkům. 

Drobné zemědělství: je definováno různými způsoby, které se liší i v jednotlivých zemích. Nejčastěji 
používaná definice drobného zemědělce se vztahuje na farmy o rozloze menší než 2,0 ha. 
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Tým: skupina, jejíž členové mají vzájemně se doplňující dovednosti a jsou oddáni společnému záměru 
nebo souboru výkonnostních cílů, za které se vzájemně zodpovídají. 

Řízení času: proces pochopení časových potřeb a odpovídajícího plánování s cílem zvýšit celkovou 
efektivitu práce, efektivní dokončení práce a produktivitu při práci.  

Hodnotový návrh Canvas: je nástroj, který může pomoci zajistit, aby produkt nebo služba byly umístěny 
podle toho, čeho si zákazník cení a co potřebuje. 

Hodnoty: relativně obecné kulturní předpisy o tom, co je správné, morální a žádoucí. Hodnoty poskytují 
široký základ pro konkrétní normativní regulaci sociální interakce.  Obecný, relativně dlouhodobý ideál, 
který usměrňuje chování. 

Prodejní automat: je automat, který poskytuje produkty, obvykle čerstvé mléko od místních výrobců, 
umístěný na několika místech ve městě. 

Zranitelnost: lidé vystavení možnosti, že jim bude fyzicky nebo emocionálně ublíženo. 
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