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1.Pochopení obchodního modelu  
Tato kapitola se zabývá základními principy podnikatelského myšlení, způsoby tvorby podnikatelského 
záměru, finančním řízením, ekonomickými specifiky pro práci s vybranými cílovými skupinami nebo 
organizací práce a vhodnými výrobními postupy a kapacitami. 

Co je obchodní myšlení?  

Každý jednotlivec má určité vlastnosti a předpoklady, které může sdílet s vnějším světem a to tak, že začne 
například podnikat. K dosažení cílů a optimalizaci požadovaných výsledků je třeba podniknout určité kroky, 
které ovlivní všechny aspekty lidského života a utvářejí jeho budoucí úspěch. Je to způsob myšlení, který 
určuje akce a má možnost výrazně ovlivnit dosažené výsledky. Takže, co potenciální podnikatel musí 
pochopit, aby zvýšil pravděpodobnost úspěchu? 

Naučte se převzít odpovědnost za své výsledky  
Každý podnikatel si musí uvědomit, že některá rozhodnutí nemusí být nejlepší. Je však nutné převzít 
odpovědnost za všechna rozhodnutí a co je nejdůležitější, poučit se z chyb. 

Pochopte rozdíl mezi krátkodobými a dlouhodobými cíli  
Při hledání výsledků se většina lidí zaměří na každodenní úkoly, ale zkušený podnikatel myslí v 
dlouhodobém horizontu. Jinými slovy: Naplánujte si, co musíte udělat dnes, ale nikdy neztrácejte přehled 
o dlouhodobých cílech.  

Naučit se rozhodovat  
Podnikatel musí dělat rozhodnutí každý den. Je nezbytné zaměřit se a učinit rychlá/stručná/jasná 
rozhodnutí. Rozhodnutí nemusí být vždy správné, ale není nic horšího než nepřevzít iniciativu, i když 
nejlepší rozhodnutí nejsou okamžitě k dispozici. 

Přehled o financích  
Je nutné mít úplný přehled o příjmech, nákladech, celkovém peněžním toku a odhadu pro další období. Je 
to oblast, které je třeba věnovat dostatečnou pozornost, protože může ukončit podnikání, zejména v 
prvních letech.  

Efektivní správa času  
Je zásadní získat dovednosti v oblasti řízení času, aby bylo vhodné zvládnout potřebné činnosti během dne, 
se zaměřením na efektivitu. Je třeba si neustále zjišťovat, nad jakými úkoly musíte a měli byste trávit čas, 
umět si stanovit priority a pracovat na předem určených plánech.   

 

1.1 Vytvoření podnikatelského nápadu – Jak budeme postupovat?  
V této kapitole je hlavním cílem najít a identifikovat obchodní příležitost nebo produkt/službu, kterou 
chceme efektivně rozvíjet. Za prvé, musíme najít vhodný produkt nebo službu, zadruhé, musíme posoudit 
jeho dopad na trh. 

Co je to podnikatelský nápad a jak ho napsat? Kreativita a inovativnost jsou důležité. Je nutné mít 
otevřenou mysl a dostatek času na rozhodnutí, ve kterém oboru začít. 
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Kdy je ten správný čas začít podnikat?  

Je docela běžné mít pochybnosti o tom, kdy je ten správný čas začít podnikat. Platí však dvě základní 
pravidla.  

1. Čas zahájit výrobu nového produktu/ začít podnikání v silném ekonomickém období není nikdy 
špatné. Lidé mají peníze a hledají způsoby, jak je utratit.  

2. Na druhé straně v době ekonomické nejistoty zákazníci s větší pravděpodobností zaznamenají 
nový výrobek. Je to proto, že v tomto období se mnohem méně lidí snaží podnikat.  

Jak můžeme najít správný obchodní nápad? 

Chcete-li pomoci objasnit tuto otázku, navrhujeme použít následující metody: 
Rozdělte kus papíru na dvě části.  Na jedné straně napište 5 (nebo více) podnikatelských nápadů, které 
vidíte, že jste schopni rozvíjet. To by měla být témata, o kterých budete mít nějaké předchozí znalosti a 
relevantní dovednost. Myšlenky by samozřejmě měly být realistické a v obchodním kontextu by měly být 
nějakým způsobem proveditelné. 

Na druhé straně papíru, napsat podobné množství nápadů, ale tentokrát se zaměřují na opačné spektrum, 
tj: spektru nápadů a myšlenek, o které opravdu nemáte zájem z jakéhokoli důvodu, a nebudete se cítit 
motivováni k jejich rozvoji.   

Doufejme, že do konce tohoto jednoduchého cvičení, byste měli být schopni pochopit své motivace a 
aspirace mnohem lépe. V jistém kontextu se tímto způsobem vyvíjejí podrobnější fáze obchodního 
plánování. 

Nicméně, pokud stále nemáte vhodný nápad, nebojte se! Existuje několik dalších metod, jak vytvořit 
obchodní nápad, jak budeme demonstrovat níže.  

a) Brainstorming  

Pro tento proces budete potřebovat skupinu jednotlivců, kteří jsou ochotni přispět platnými obchodními 
nápady. Lidé se zkušenostmi na toto téma jsou vítáni, ale často i nezkušení lidé mají skvělé nápady. 
Důležitým aspektem je vytvořit co nejvíce realistických obchodních konceptů.    
Je důležité si uvědomit, že skupinový proces s největší pravděpodobností přinese nové obchodní 
perspektivy ve srovnání s individuálním procesem. 
 
Pokud brainstorming poskytl zajímavé a realistické nápady, je čas hledat stávající společnosti, které již 
nabízejí podobný produkt, s cílem nabídnout lepší služby. V tomto případě může být váš produkt/služba: 

● Rychlejší 
● Levnější 
● Modernější 
● Atraktivnější 

Nicméně, pokud brainstorming stále nebyla přínosná metoda pro nalezení vašeho nového 
podnikatelského nápadu, je čas vyzkoušet metodu „World Café". 
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b) World Café  

World Café je další metoda, která podporuje spoluvytváření; to znamená najít nové nápady a sdílet je mezi 
různými zúčastněnými stranami. Na základě pochopení, že konverzace a dialog je základní proces, který 
řídí osobní, obchodní a organizační život, World Café je více než metoda, proces nebo technika. Je to 
způsob, jak společně přemýšlet a najít inovativní řešení. To zahrnuje identifikaci zajímavé skupiny lidí, kteří 
jsou ochotni pomoci s tímto úkolem a diskutovat o některých relevantních otázkách kreativním a 
stimulujícím způsobem. Všechny odpovědi by měly být sestaveny jasně do konce World Café (i když 
používáte pouze odrážky pro každé téma), takže můžete snadno vytvořit své nové a jedinečné poznatky.   
Příklady těchto otázek mohou být: 

Jeden se může ptát: "Co mohu zlepšit?“ nebo „Jaké trendy bych chtěl sledovat?“ 
Můžeme se zaměřit na stávající úspěšné trendy, systémy a metody, které by nový podnik mohl sledovat a 
přizpůsobovat se. 

Udělejte něco s tím, co lidem chybí 
Zkuste vyřešit svůj vlastní problém. Není tento zemědělský produkt na trhu k dispozici ve variantě, kterou 
by bylo možné vyrobit ve vašem vlastním podniku?  

Hledejte nové způsoby vývoje produktu 
Získejte inspiraci v zahraničí. Zkuste najít podobné nápady k myšlence, kterou chcete vytvořit a dostat se 
do jejich historie "úspěchů a chyb". Zeptejte se ostatních účastníků, zda vědí o nějakých příkladech. 

Aplikujte své dovednosti na zcela novou oblast  
Jste schopni nabídnout něco kompletně nového? Můžete v něčem vyniknout? Existuje pro to zaručená 
klientela? Proč a jak budete vyvíjet nový produkt? 

Vytvoření levnější verze existujícího produktu  
Zeptejte se sami sebe: Je to určitě možné a ekonomicky efektivní?  

Promluvte si se zákazníky  
Zde není lepší způsob, jak stanovit potřeby vašich budoucích klientů než mluvit přímo s nimi. To znamená, 
že vytvořená potřeba musí najít své potenciální zákazníky a nebojte se k nim dostat. Mohou je vám 
účastníci pomoci identifikovat? 

Zahrajte si kombinovanou hru 
Spočívá v procházení různých obchodů a přemýšlení o tom, jaký produkt by mohl být vynalezen kombinací 
2 existujících produktů.  

c) Výběr produktu  

Je zásadní najít vhodný produkt nebo službu, protože to bude hlavním účelem vašeho podnikání a určit 
kroky, které musíte podniknout, aby bylo úspěšné.   
Pokud jste v předchozích krocích již určili vhodný produkt nebo službu pro vaši společnost, je třeba zvážit, 
z jaké pozice začnete.  Každý z níže uvedených směrů má své výhody a nevýhody, ale co je důležitější, 
všechny mají významný vliv na to, jak bude podnik rozvíjen, což může ovlivnit vnímání veřejnosti vašeho 
záměru. 
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1) Vytvoření a uvedení zcela nového produktu: založení nové společnosti a vše s ní spojené. 

2) Převzetí stávajícího podniku s cílem inovace výrobku/služby, což znamená významnou    
restrukturalizaci nebo zlepšení hlavních myšlenek a nabízených produktů. 

3) Koupě franšízy: toto je populární způsob zahájení podnikání pod stávající dobře zavedenou značky. To 
může také zahrnovat zvláštní ujednání s vybranou značkou, nabízet konkrétní a inovativní produkt. 

4) Transformace stávající organizace nebo služby – to se může stát například tak, že stávající 
výrobek/služba je převzata a transformována do jiného typu podnikání, které mohou nabídnout podobné 
nebo velmi odlišné služby, spravované soukromou iniciativou. 

Můžete mít také nápad, který není uveden ve výše uvedeném příkladu. Nicméně je nezbytné, abyste měli 
jasnou představu. Například při nákupu franšízy není téměř nutné připravovat obchodní plán, protože je 
již k dispozici v rámci franšízového balíčku. To se naopak stane, když je založena nová společnost, protože 
všechny nápady a strategie budou muset být vytvořeny od začátku. Je také důležité, abyste si uvědomili, 
že počáteční rozhodnutí bude tvořit identitu a mít vliv na provoz podniku. Takže je zásadní, abyste se 
informovaně a promyšleně rozhodli. 

  
1.2 Podnikatelský plán – Jak ho vytvořit??  
Za prvé se musíme zaměřit na jeho obecnou strukturu: účel a důvody vzniku podnikatelského plánu. Je 
důležité v něm jasně vysvětlit, proč tento nový obchod je důležitý, jaký trh potřebuje, bude na něj reagovat 
a jak se vše bude vyvíjet v průběhu obchodního provozu. Jedná se o dokument, který by měl být neustále 
aktualizován. 

Je důležité si uvědomit, že motivy pro zahájení vlastního podnikání jsou nedílnou součástí obchodního 
plánu. Myšlenka by měla být dostatečně silná, aby přinesla nové výhody na podnikatelském trhu. V tomto 
smyslu musí být motiv silný nejen z toho důvodu, aby se podnik nastartoval, ale především aby se udržel. 
Obchodní plán pomůže zvážit všechny možné výhody a nevýhody a ověřit, že vytvořený koncept je vhodný 
pro nové podnikání. 

a) Jak vytvořit podnikatelský plán? 

Psaní podnikatelského plánu také pomůže identifikovat nástrahy, které doprovázejí zahájení podnikání. To 
by vám mělo umožnit zjistit, zda je váš podnikatelský nápad konzistentní a má slibnou budoucnost. To je 
důvod, proč je důležité vytvořit plán, vyzkoušet různé obchodní možnosti a připravit se na výzvy, které 
vzniknou.  
Podnikatelský plán by měl být podrobně rozpracován a založen na reálných možnostech. Měl by obsahovat 
dílčí kroky, které překonávají předvídatelné překážky, které lze postupně plnit, a na začátku se vyhnout 
problémům. 
Plán poskytuje také objektivní pohled, který pomáhá stanovit realistické a dosažitelné cíle. Dobře navržený 
a propracovaný plán navíc pomůže přilákat v budoucnu nejen zákazníky, ale i investory.  
 
Co by nemělo chybět v podnikatelském plánu?  

Titulní strana, shrnutí plánu, a především manažerské shrnutí. 
 
Využívá se metoda obrácené pyramidy. Ta je založena na skutečnosti, že nejdůležitější věci, které by 
čtenáře měly zajímat, jsou uvedeny na začátku a v následujícím textu jdeme podrobněji. Udržení 
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pozornosti při čtení není vždy snadné pro osobu, která nezná jemné nuance daného oboru (a to je většina 
čtenářů, nebo snad dokonce investorů). Každý čtenář plánu ocení manažerské shrnutí, které stručně 
odpoví na základní otázky a odkáže na podrobnosti níže v plánu. Každý čtenář ocení manažerské shrnutí, 
stručně odpovědět na základní otázky a s odkazem na konkrétní detaily dále uvedené v plánu. Profesní a 
osobní informace o osobách zapojených do plánu jsou obvykle relevantní. 
Je také důležité stručně popsat příběh a motivy pro podnikání. To zahrnuje zmínku o obchodních 
partnerech, vizi a cílech, stejně jako všechny nezbytné předpoklady, aby se to stalo. Tyto informace by 
měly být stručné a k věci. 
 
Musí být rovněž poskytnuty další podstatné informace: 

 Obchodní popis (právní forma, adresy, popis prostor, umístění atd.). 

 Základní fakta, například: popis obchodní příležitosti. 
Je nezbytné jasně uvést, co žádáme, a co je cílem v plánu.  
 
Níže uvádíme několik otázek, které tento bod objasní: 

 Je pozornost zaměřena na přilákání investora nebo bankovní půjčky? 

 Chceme jednoduše peníze, kontakty, informace? 

 Proč je to nutné?  

 K čemu bude investice použita, jak pomůže a co umožní? 

 Co tato nová investice vrátí jako návratnost? 

V obchodním světě není nic zadarmo a primárním zájmem každého investora je návratnost investice. Plán 
by měl také jasně stanovit, že byla uvažována nejrůznější rizika a bude vyvinuto úsilí k jejich minimalizaci. 
Platí jednoduché pravidlo: čím větší je riziko, tím větší bude odpor investora; nebo se bude očekávat 
alespoň mnohem vyšší výnos. 
 
Jaké produkty nebo služby budou nabízeny? 
Popište jednoduše a jasně, co je produkt nebo služba a o čem je. Nic víc, nic míň. Pokud existují obrázky, 
nebo dokonce prototypy, nebo jakékoliv jiné formy vizualizace, doložte je. Dobrý obrázek nebo vizualizace 
je více než tisíc slov a pomáhá ostatním lidem tvořit mnohem přesnější dojem. 

b) Základní body  

Je důležité stanovit základní aspekty související s poptávkou po nových produktech a rozdělit je.  

Kde bude podnik založen a kolik víte o trhu, kam umístíme náš nový produkt? 

Bude to velkoobchod, obchod, osobní prodej nebo online obchod? Každý z nich má svá specifika. Liší se 
nejen v obchodním modelu, ale také v marketingových a distribučních kanálech. Je nutné o tom učinit 
jasné a strukturované rozhodnutí. 
Myšlenky jako: „Konkurence? Nemáme žádnou!“ mají často negativní dopad na investory. Existuje 
konkurence pro 99,9 % produktů a služeb. Proto je důležité udělat si domácí úkol, rozhlédnout se kolem 
sebe a pokusit se jasně vysvětlit, proč by měl zákazník nakupovat vaše výrobky, a ne od konkurence. 
I když si myslíme, že byla identifikována jedinečná mezera na trhu, nezaručuje finanční úspěch. Absence 
konkurence může také znamenat, že konkrétní podnik nemá podmínky nezbytné k dosažení zisku. O to 
větší důvod je vypracovat obchodní plán, který by určoval jasnou skupinu zákazníků, aby se investoři 
přesvědčili. 
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Kdo jsou naši zákazníci?  

Je nutné mít jasno v tom, kdo jsou cíloví zákazníci, jejich charakteristiky, kolik jich může být a kde je lze 
najít. 
V ideálním scénáři již byla skupina zákazníků identifikována a budou existovat určité záruky, že chtějí koupit 
náš nový produkt / službu. A to i v případě, že tuto obchodní transakci ještě nelze formalizovat, protože 
nový podnik nebyl založen. To by však mohl být velmi významný ukazatel úspěchu a je třeba jej v 
obchodním plánu zdůraznit. 
  
Proč by si zákazníci měli náš produkt kupovat?  

Hlavním důvodem by mohlo být například to, že produkt je unikátní a velmi kvalitní. Ale stačí to? Obchodní 
koncept musí být snadno popsatelný, poukázat na jeho největší přidanou hodnotu nebo přínos, který 
přinese zákazníkovi. Ale uvědomte si, že skvělý nápad je snadno ztracen v mnoha technických detailech a 
dalších popisech.  
 
Kolik prodáme a kolik vyděláme?  

Podle definice podnikání jde o činnost prováděnou za účelem zisku. Pokud v průběhu času nezačne 
vydělávat, nejde o obchod, ale o charitu. Pro podnikání je přirozené, že je na začátku dotován, je však 
zásadní zaznamenat bod zvratu na časové ose, kde se červená čísla změní na černá. 
Aby to bylo možné, bude nutné vypočítat náklady, určit marže, stanovit dobré ceny, zohlednit sezónnost 
a další potenciální překážky a provést přesné výpočty. 
Všechny tyto závěry je třeba identifikovat a shrnout do plánu. 
 

1.3 Finanční řízení  
Příklad finančního plánu je rozdělen do 4 sekcí, které poskytují základní informace o nákladech, výnosech, 
peněžních tocích a výpočtu ceny produktu. 

1) V části nákladů je vhodné zdůraznit náklady na zaměstnance a další pravidelné výdaje nezbytné 
pro provoz firmy. Rovněž je třeba věnovat náležitou pozornost variabilním nákladům, protože se 
zvýší ve vztahu k objemům výroby nebo jiným vnějším faktorům, jako je tržní inflace atd. 

 
2) Sekce příjmů musí v různých výpočtech zobrazovat různé odchylky. Je důležité určit 

pravděpodobné odhady tržeb pro každý produkt, který bude prodán zákazníkům a udržovat 
realistický výpočet. 

 
3) Tabulky peněžních toků sledují pravděpodobné údaje a pokud budou provedeny správně, měly by 

jasně ukazovat, kdy společnost vydělává. 
 

4) Výpočet ceny produktu musí zahrnovat všechny aspekty ovlivňující celkovou výrobní cenu 
produktu od níž bude odvozena konečná cena pro zákazníky. 
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1.4 Zaměstnávání pracovníků se zvláštními potřebami 
V této kapitole se zaměříme na myšlenku zaměstnávání pracovníků se zvláštními potřebami, metody pro 
určení efektivity práce a celkový dopad, který to bude mít na produktivitu. Budeme také diskutovat o 
popisech pracovních míst, abychom vyhověli specifickým potřebám této cílové skupiny, včetně možností 
pro vytvoření vhodných pracovních podmínek. 

Začněme odpovědí na základní otázku: Proč zaměstnávat osobu se zdravotním postižením? 

Motivace může být velmi různá – počínaje osobním pocitem úspěchu pro zaměstnavatele a jedinečnou 
identitu nebo prodejní místo pro společnost, přes projevení prosté vůle, že se bude pomáhat lidem v nouzi, 
místo aby se soustředili jen na zisky až po zajištění prestiže a dobrého image společnosti, pokud jde o 
takzvanou společenskou odpovědnost podniků a potřebu plnit místní očekávání. 
Nebo jednoduše proto, že existuje osobní vztah s někým se zvláštními potřebami, což vede k myšlence 
vytvořit smysluplné zaměstnání pro ostatní v podobné situaci. 
 
To znamená, že společnost povzbudí zdravotně postižené osoby, aby se ucházely o všechna volná pracovní 
místa, a podpoří je. Stává se to proto, že mnoho zaměstnavatelů uznává schopnosti a dovednosti, které 
lidé se zdravotním postižením mají a do podniku mohou přinést. Postižení lidé jsou nesmírně různorodá 
skupina lidí s mnoha úžasnými dovednostmi a zkušenostmi. Zaměstnavatelé, kteří se na zdravotně 
postižené lidi dívají z hlediska hodnotných dovedností (zaměstnávají lidi, kteří myslí jinak) a vlastností, 
které jejich organizace potřebují a zaměřují se na přístup k různým talentům jako na hlavní obchodní 
činnost, by mohli získat konkurenční výhodu, která je v podnikání klíčová. 
To může vést k velmi pozitivnímu dopadu na podnikání a potenciálně i na zisk. 
 

Produktivita práce 

Na trhu práce je značně různorodá rozmanitost pracovníků se zdravotním postižením a je skutečně důležité 
definovat specifické potřeby těchto zaměstnanců ve vztahu k úkolům, které budou v organizaci plnit. 

Produktivitu práce lidí, kteří mají zvláštní potřeby, lze zobrazit dvěma způsoby: 
Jedním ze způsobů je pochopení, že u těchto osob se obecně očekává, že bude méně produktivní než 
ostatní zaměstnanci, a to na základě typických problémů, s nimiž se setkávají u těchto pracovníků: 
 

● vyšší obtížnost při řešení problémů u některých jedinců; 
● neznalost zaměstnavatelů a předsudky ohledně najímání „různých“ lidí; 
● potíže s rozpoznáním potenciálu těchto zaměstnanců; 
● potíže s identifikací pracovní spokojenosti; 
● nevhodná pracoviště; 
● problémy s dopravou do práce; 
● neschopnost porovnat ekonomické výhody a nevýhody; 
● nedostatek vhodných produkčních programů a vytížení; 
● starost o nízkou výkonnost lidí s poruchami učení; 
● strach z nedostatku produktivity ve srovnání s ostatními zaměstnanci; 
● strach z nízké adaptability na pracovní prostředí a nové situace. 

Tyto možné problémy mají dopad na zaměstnávání osob se zvláštními potřebami a zejména na zajištění 
potřebné produktivity práce, ale ve většině případů to lze vyřešit zaměřením na potřeby každého 
jednotlivce a vytvořením vhodné pracovní strategie, jak si popíšeme dále. 
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Tím se dostáváme k dalšímu pohledu na toto téma, kterým je pochopení toho, že existují způsoby, jak 
motivovat zaměstnance se zvláštními potřebami. Největší překážkou motivace těchto pracovníků obvykle 
přichází s obtížemi určit jejich realistický a dosažitelný výkon. Zejména v profesích, kde je třeba více fyzicky 
pracovat, se mohou zdravotní rizika zvýšit, pokud se snažíte dosáhnout nepřiměřeně vysokého výkonu, 
nebo pokud nelze dosáhnout určitých očekávání výkonu. To může způsobit frustraci pro zaměstnavatele a 
pracovníka. 
Je proto nutné pečlivě zvážit vhodné formy motivace pro každý jednotlivý případ. 
 

Motivace se také může objevit, když: 

● zaměstnavatel zohledňuje zázemí a mezilidské vztahy na pracovišti podporou týmové práce, 
která tvoří hlavní princip podnikové kultury; 
● přidělit jednotlivým pracovníkům odpovídající pracovní zátěž v závislosti na jejich schopnostech; 
● vytvářet smíšené pracovní týmy a hledat optimální týmový výkon; 
● výsledky pracovních skupin jsou pravidelně vyhodnocovány a zveřejňovány; 
● podporovat nepracující kulturní, sportovní a sociální aktivity; 
● podpora osobního rozvoje a růstu spolu s rehabilitačním plánem k pěstování úspěchu. To může 
výrazně zvýšit sebevědomí a mít pozitivní dopad na zdraví. 

Pro organizaci je stejně důležité kultivovat firemní prostředí, firemní priority a image tím, že: 
● průběžně vytvářet a publikovat snahy o budování sociálního prostředí v podniku; 
● budovat principy dobré vůle a firemní kulturu zaměřenou na vytváření správných podmínek pro 
plné zaměstnávání osob se zdravotním postižením; 
● cíleně vytvářet nové pracovní příležitosti, umožňovat zaměstnávání OZP a diverzifikovat aktivity 
společnosti; 
● hledat individuální přístup k zaměstnancům a uplatňovat strategie rozmanitosti. 

 
Vypracování podrobného popisu práce může být náročné, ale je to určitě dobrá pracovní politika a může 
předejít budoucím překážkám a napětí. 

1.5. Provoz  
V této kapitole popíšeme význam zdravotních a bezpečnostních aspektů v pracovním prostředí. To se 
samozřejmě liší v závislosti na druhu dotčené činnosti a vnitrostátním právu každé země. 
Při přípravě zdravotního a bezpečnostního plánu je nutné začít určením fyzické struktury budovy nebo 
pracovního prostoru. V ideálním případě by to mělo být navrženo podle hygienických a bezpečnostních 
postupů, zejména pokud se jedná o suroviny, které jsou více vystaveny kontaminaci. Plán musí vysvětlit, 
jaká konkrétní opatření byla zavedena, aby se tomu zabránilo. Je také důležité přemýšlet o vnějších 
zdrojích znečištění mezi výrobou a během výroby a zejména se předpokládá, že suroviny a produkty nejsou 
kontaminovány okolním prostředím. 
V případě potravinářské výroby musí mít podnik externí oficiální schválení, které bude zahrnovat 
dodržování standardů např. HACCP. V takových případech bude nová společnost potřebovat osvědčení 
podle přísných kritérií pro hodnocení zdraví a bezpečnosti, než bude moci zahájit provoz. 
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Níže následuje několik příkladů opatření, která je třeba zavést, aby bylo v souladu s tímto posouzením. 
Výrobní operace je třeba rozdělit do následujících oblastí: 
 

● výrobní zařízení; 
● skladovací prostory pro suroviny a hotové výrobky (případně chladicí prostory);  
● vyhrazená plocha pro přípravu surovin; 
● vhodný prostor pro sběr odpadu a skladování odpadu; 
● sociální zařízení a další pomocné vybavení pro zaměstnance, tj. toaleta, šatna, jídelna; 
● skladování hygienických výrobků. 

  
K dalším zásadním aspektům zajištění účinného provozu patří prostorný výrobní prostor, který splňuje 
požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost (včetně vhodného osvětlení a větrání vzduchu) s povahou dané 
výroby. 
To opět musí zahrnovat různé oblasti pro čištění (jak pro zaměstnance, tak pro materiály), chlazení, práci 
a sběr odpadu. Všechny místnosti a výrobní prostory musí rovněž dodržovat nezbytné podmínky pro 
efektivní pohyb a celkovou činnost zaměstnanců.  
 

1.6. Výrobní postup a kapacita  
V této kapitole popíšeme výrobní činnost a rozdělíme ji na jednotlivé kroky. Je velmi důležité činit 
strategická rozhodnutí týkající se výrobních procesů podle kapacit zaměstnanců. Především musíme znát 
konkrétní potřeby a omezení našich zaměstnanců a kdykoli je to nutné, najít řešení, jak přizpůsobit 
pracoviště a zajistit tak pozitivní pracovní prostředí. 
Prvním krokem, který musíme udělat, je pochopit, že když uvažujeme o výrobním procesu, musíme jasně 
stanovit celkový objem výroby, kterého se snažíme dosáhnout, protože to bude úzce souviset s 
očekáváním ohledně produktivity zaměstnanců. V tomto smyslu je velmi vhodné vždy vzít v úvahu, že v 
počátečních fázích výroby bude personál potřebovat čas na otestování a procvičení různých činností, 
například: 

 obsluha strojů; 

 podrobně vědět, co produkce zahrnuje, a být schopen ji spustit; 

 provádění úprav činností za účelem zvýšení účinnosti atd. 
 
Zaměstnavatel musí také pochopit, že někteří pracovníci mohou mít menší schopnost zůstat soustředěni 
a profesionálně zacházet s přidělenými úkoly, takže je důležité vytvořit různé testy nebo tréninková cvičení 
různých výrobních činností, aby bylo možné identifikovat případné úpravy, které je třeba provést, tj. 
někteří jedinci mohou dosahovat lepších výsledků, pokud pracují samostatně, zatímco jiní potřebují 
podporu od kolegů. Tento druh testu poskytuje zaměstnavateli příslušné znalosti o personálu a bude vždy 
velmi užitečný, když se objeví budoucí neočekávané situace (absence zaměstnanců, porucha zařízení, 
pracovní úrazy atd.) 
Nyní probereme, jak by mělo vypadat plánování výroby, včetně zavedení rizikových oblastí a situací, a 
popíšeme operace spojené s konkrétním příkladem: 
 

 manipulace se surovinami (čištění, třídění, praní, skladování atd.); 

 zpracování, popis technologických aspektů této činnosti; 

 balení a výdej zákazníkovi nebo skladu; 

 distribuce a prodej. 
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Činnost zpracování ovoce (v závislosti na tom, jaký bude konečný produkt) se v nejtypičtějších případech 
sestává z následujících fází: 

Vstup: obaly surovin a produktů budou doručeny do manipulační oblasti mimo areál společnosti. Odtud 
budou suroviny stohovány ručním paletovým vozíkem a přepravovány přes hlavní chodbu s váhovou 
stupnicí do oblasti zpracování ovoce, kde budou suroviny zváženy a poté přeměněny před přepravou do 
další části výroby. 

Příprava ovoce k dalšímu zpracování probíhá v následujících fázích: 

 čištění hrubých nečistot (pro dodávání suroviny) vysokotlakým čističem ovoce, obvykle ve vnějším 
prostoru areálu; 

 třídění ovoce – první sběr ovoce a odstranění přírodních nečistot (listů, větví) na třídicím stole v 
mycí oblasti; 

 mytí ovoce druhým výběrem ovoce – ruční mytí v případě menšího objemu ovoce nebo 
automatické mytí v případě velkého množství (elektrický mycí systém s vanou a podavačem 
vedoucím do drtiče); 

 skladování ovoce pro pozdější zpracování nebo zmrazení (pultové mrazničky, zmrazování a pomalé 
rozmrazování, jedno klimatická chladnička). 

Po těchto příkladech aktivit nastává další fáze, která by mohla vypadat takto: 

 lisování ovoce a jeho transformace na šťávu, která se pak stáčí do lahví nebo plastových sáčků 
uložených v krabicích; 

 dávkování finálního produktu, který má být dodáván ve formě paušálů zákazníkům nebo v továrně 
(obvykle v malém množství); 

 distribuce produktů do místních obchodů bude probíhat dvakrát týdně (ráno) dodávkou 
společnosti s tažným zařízením a střešním nosičem (pro možnost přepravy prodejního stánku, 
surovin, produktů atd.). 

Prodej: bude realizován z továrního dvora nebo obchodu; na prodejních akcích – vlastní stánek; 
prostřednictvím e-shopu; nebo dodávky zákazníkům pomocí doručovací společnosti (jednou týdně 
odpoledne a na různých trasách). 
Musíme také vzít v úvahu výrobní kapacitu každého stroje a další výrobní procesy. Dalším důležitým 
aspektem bude naučit vyrovnávat výrobní kapacitu a pracovní postup znevýhodněných zaměstnanců. 
Naučíme se vytvořit výpočet, který zahrnuje srovnání mezi běžnými zaměstnanci a ostatními s fyzickými 
nebo duševními omezeními. 
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Tab. 1 – Výrobní kapacita 

Výrobní kapacita v kg za hodinu 

 Produktivit
a strojů 

Produktivita práce 
běžného 
zaměstnance* 

Produktivita 
práce zdravotně 
postižených 
zaměstnanců** 

Oprava/rez
erva*** 

Celkový 
počet dní 

Celkový 
počet 
měsíců 
**** 

Lisování 50 kg/hod 45 kg/hod 35 kg/hod 30 kg/hod 90 kg/hod 1800 

  
Z parametrů výrobce je to obvykle maximální výrobní kapacita. 
Je to normativ na skutečnou jednotku produktivity práce na běžného zaměstnance bez zdravotních 
omezení. 
* Toto je kvalifikovaný odhad (nebo určený na základě pilotních operací) produktivity práce zaměstnance 
se zdravotním postižením. 
** Toto je specifikace produktivity práce, která zohledňuje možné výkyvy produktivity práce se zdravotním 
postižením. 
*** U zaměstnanců se zdravotním postižením se zohledňuje 0,75 a 0,5 pracovní úvazek, tj. 6 hodin (při 
0,75 úvazku), kdy se předpokládá 5 hodin přímé práce ve výrobě v různých časových intenzitách a 4 hodiny 
(při 0,5 úvazku), což odpovídá na 3 - 3,5 hodiny přímé práce v různých časových intervalech. 

**** Plánujte v průměru 20 pracovních dnů / měsíc. 
 

Pracovní asistent  

Pracovní asistent hraje důležitou roli při řešení hlavních činností a poskytování podpory, zejména 
pracovníkům se zdravotním postižením. Asistent pomáhá pracovníkům, kteří potřebují podporu, 
procvičování nezbytných pracovních úkolů společně s nimi, aby se mohli postupně osamostatnit a dobře 
integrovat do pracovního prostředí. Výhodou podpory na místě je, že asistent může sledovat a reagovat 
na náročné situace, pomáhá zprostředkovat komunikaci a utvářet vztahy s ostatními kolegy. To může 
zabránit eskalaci problému a předchází zásahům ze strany manažerů nebo vlastníků společností. 
Stejně tak může pracovní asistent podporovat zdravotně postiženého pracovníka při jeho osobních 
úkolech, jako je hygiena, stravování, přemisťování na různá místa nebo jakýkoli jiný úkol, který by byl příliš 
složitý na to, aby ho zdravotně postižený pracovník vykonával samostatně. Zapojení pracovního asistenta 
se bude lišit podle konkrétních potřeb každého jednotlivce se zdravotním postižením, což je 
nejdůležitějším faktorem pro podporu maximální autonomie a rozvoje. 
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2. Zemědělství a ekonomická profitabilita 
Kapitola se zabývá základy ekonomické životaschopnosti v zemědělských činnostech a metodami jejího 
výpočtu. 

2.1 Doprovodné činnosti související se sociálním zemědělstvím 
Zemědělský podnikatel se může zaměřit na tzv. vícezdrojové financování, kdy příjmy ze zemědělské 
činnosti mohou představovat pouze část celkového rozpočtu projektu nebo firmy. Ostatní příjmy mohou 
pocházet z činností jiných než zemědělských, například pořádání různých kulturních akcí spojených se 
zemědělskou výrobou a následným prodejem produktů, poskytování dalších služeb typu ubytování, 
příprava jídel apod.). Finance lze získat například následujícími způsoby: 
V rámci různých zaměstnaneckých politik států Evropské unie je možné dle legislativy získávat různé výše 
příspěvků na mzdy zaměstnanců, kteří pracují na farmě nebo dalších provozech a jsou nějak pracovně či 
společensky znevýhodněni. 
Další možností získání finančních prostředků je možnost financování prostřednictvím různých dotací a 
grantů a které jsou zaměřené na podporu tvorbě pracovních míst a zaměstná (i herecky sociální podnikání), 
v rámci, níž je možné získávat finanční prostředky i na investice, a to formou nevratných dotací. 
Možností je připojení se k tzv. regionálním značkám, které již mají nějakou všeobecnou povědomost mezi 
lidmi a díky ní je možné předpokládat snazší vstup na trh (např. tzv. Regionální značka kvality, BIO 
certifikace apod.) – zde záleží na národních politikách každého státu a regionu co vlastně v rámci této 
oblasti dělá. 

2.2 Podpora společenských aspektů 
Zařazení sociálních aspektů do konvenčních zvyklostí farmy, může mít řadu pozitivních dopadů. Patří mezi 
ně například: 

• Dostupnější sociální, terapeutické a rehabilitační služby na venkově. Sociální farmy svou vazbou 
na zemědělství a venkov nabízejí uplatnění lidem se specifickými potřebami, se zdravotním 
postižením či sociálním znevýhodněním a vyplňují tak v této oblasti prostor vzniklý vysokou migrací 
do měst. 

• Podpora zaměstnanosti a sociální integrace na venkově: sociální farmy nabízejí chráněná pracovní 
místa pro lidi se sníženou schopností práce a tímto způsobem podporují jejich pracovní a sociální 
integraci. Sociální farmy z důvodů větší diverzifikace nabízí také další pracovní místa pro lidi bez 
postižení či znevýhodnění. A nejedná se pouze o pozice z oblasti sociální práce. Na farmě je 
zaměstnán hospodář/ka, zahradník/ice, údržbář/ka, technický personál, kuchař/ka, uklízeč/ka, 
účetní, projektový manažer/ka a obsazeno je i množství dalších pracovních pozic, díky čemuž se 
na farmě uplatní místní lidé. 

• Rozvoj venkovských komunit: každá sociální farma funguje jako určitý synergický organismus, v 
němž se budují vztahy závislosti. A to nejen uvnitř farmy, ale také vně, s lidmi, kteří kolem farmy 
žijí, bydlí, s lokální samosprávou, dalšími organizacemi a firmami. U sociální farmy se více než u té 
klasické předpokládá, že je farmář vnímavý ke svému okolí, zajímá se a angažuje v konkrétní 
lokalitě, snaží se využít příležitostí daného místa a také chce místo zatraktivnit pro příchozí z 
vnějšku. 

• Rozvoj lokální ekonomiky. Sociální farmy jsou v naprosté většině menší a diverzifikovaná 
hospodářství, která navazují ekonomické vztahy s ostatními regionálními podnikateli a firmami. 
Rovněž své produkty více a cíleně směřují na lokální trhy, vytváří komunity odběratelů a 
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konzumentů. Vyměňují si služby v místě, pronajímají si a půjčují stroje a pomáhají si v rámci 
menších geografických oblastí. 

• Diverzifikace zemědělských produkčních i mimoprodukčních aktivit: sociální farmy kvůli typu svých 
činností, nabídce a příjemcům služeb, zaměstnancům či kvůli menší rozloze svých podniků 
nepodporují zemědělské monokultury či úzce zaměřené chovy zvířat. Naopak často mají obojí a 
maso, ovoce i zeleninu zpracovávají v místě. Na farmě často nalezneme farmářský obchod. Sociální 
farmy nabízí ubytování a služby agroturistiky, vzdělávání dětí i dospělých. Farmáři se zapojují do 
kulturních aktivit či sami obnovují a vytvářejí tradice, které se váží ke konkrétnímu místu. Některé 
sociální farmy jsou zapojeny do komunitou podporovaného zemědělství, figurují na seznamu 
hostitelských farem v systému WWOOF, nabízí dobrovolnické pobyty, work-kempy apod. 

• Trvale udržitelný rozvoj venkova a zemědělství především souvisí se způsobem hospodaření, s 
odpovědností k půdě, životnímu prostředí a vůči dalším generacím. Současně by měl směřovat k 
zatraktivnění venkovského prostoru jak pro jeho obyvatele, tak pro městské obyvatelstvo. 

2.3 Přidaná hodnota sociálního zemědělství 
Především se jedná o přidanou hodnotu na produktu, což je vlastně základ všeho uvažování o ekonomické 
udržitelnosti. V tomto kontextu se jedná především o výběr takového produktu, kde tato přidaná hodnota. 
To znamená pokusit se vymyslet takový produkt, kde se i za jeho prodej budu moci říci co největší peníze. 
Typově se jedná o to, že na produkt prvovýroby se naváží další zpracovatelské a výrobní aktivity, které 
produkt dotáhnou až do finální podoby k zákazníkovi. 
Příklad: 
Mám švestkový sad, mohu prodat švestky na trhu za 40 kč/kg, pokud z něj udělám povidla, prodávám za 
40 Kč. 100 g finálního produktu a pokud budu švestky kandovat a dávat je pro cukráře, budu prodávat za 
10 kč kus. Tato úvaha je zcela klíčová pro všechny farmáře. Pokud mám 150 ha obilí, je prodej obilí další 
osobě logickou volbou, ale pokud mám jen 1 ha sadu/1 ha pole apod. je toto cesta, kudy jít vstříc přidané 
hodnotě na produktu. Schopnost přinést myšlenku a prorazit s ní na trh je však silně individuální aspekt a 
úspěch není vždy zaručen. 

2.4 Zemědělství a ekonomika 
Kapitola se věnuje hospodářským vztahům v zemědělství, základní terminologii, specifikaci zemědělských 
činností souvisejících s produkčními aktivitami celého odvětví a parametrům pro výběr vhodných činností. 
Hlavními cílovými skupinami jsou pracovníci zemědělského poradenského systému, manažeři provádějící 
zemědělskou praxi a pracovníci sociálních farem. 

2.4.1 Zemědělské hospodářství – základní pojmy a činnosti 

Kapitola se věnuje důležitosti přípravy finančního plánu a rozvahy pro vybrané zemědělské činnosti. 
Zahrnuje mimo jiné analýzu osobních atributů provozovatelů zemědělských činností a specifikuje, jaké 
základní znalosti jsou nutné pro plánování rostlinné výroby a pro predikci ekonomické efektivity. Kapitola 
také popisuje vybrané produkční činnosti v zemědělství, které přinášejí finanční výhody a možnosti využití 
tradičních i netradičních zemědělských činností. 
 
Zemědělský podnik představuje soubor mnoha faktorů (především faktorů výrobních), které slouží k 
produkci výrobků, produktů, anebo také služeb, mezi něž mohou být řazeny i služby sociální. Vyvíjí se na 
bázi existujících výrobních faktorů, svého stanoviště a společenského prostředí. Podnik je tedy pracovní, 
ekonomickou, technickou a organizační jednotkou výroby. Mezi výrobní faktory se řadí: 

• práce (činnost podnikatel, či farmáře, činnost příslušníků rodiny, činnost stálých či sezónních 
zaměstnanců) 



18 

 

• zemědělská půda (vlastní nebo pronajímaná, orná půda nebo trvalé travní porosty či trvalé kultury 
jako sady a vinice) 

• kapitál 
 
Obrázek 1 Výrobní faktory 

 
 
Pro správný chod podniku je zapotřebí racionálně hospodařit s kapitálem a predikovat náklady spojené s 
podnikáním například pomocí kalkulací. Kalkulace nákladů je zásadní podklad při plánování výrobního 
programu podniku. Vypočítávají se při ní buď tzv. úplné vlastní náklady, nebo neúplné. Kalkulace nákladů 
neúplných je způsob běžný ve vyspělých tržních ekonomikách. Takový způsob vychází z faktu, že do výroby 
byly již dříve investovány nemalé prostředky (např. do budov a staveb, strojů, na koupi a zlepšení stavu 
půdy), byly přijaty určité úvěry ap., takže podnik je v důsledku toho zatížen poměrně značným podílem 
fixních nákladů. Proto je důležité vědět, podaří-li se realizací určitého podnikání získat sumu, postačující 
na úhradu dříve vynaložených fixních nákladů a realizující ještě zisk. 
Tato suma se zjistí odpočtem skutečně vynaložených (variabilních) nákladů na výrobu od úhrnu finančních 
prostředků utržených prodejem výrobků z ní získaných (= zisk z prodeje – skutečně vynaložené náklady). V 
souvislosti s tím se prosazuje termín příspěvek na úhradu nebo krycí příspěvek (Gross margin) běžný v 
mnoha západních zemích a závazně používaný v EU v rámci společné zemědělské politiky. 
Variabilní (proměnlivé) náklady vznikají opakovaně při uskutečňování všech operací spojených s chodem 
podniku. Obecně rostou při zvýšení objemu produkce, klesají při jeho snížení. Mezi variabilní náklady v 
zemědělství patří: 

• osiva a sadba nakoupená i vlastní, 
• krmiva a steliva (nakoupená i vlastní), 
• průmyslová a vlastní hnojiva, 
• chemické a další přípravky na ochranu rostlin, 
• léčiva a desinfekční prostředky (pro živočišnou výrobu), 
• mzdové a ostatní osobní náklady, 
• ostatní přímé náklady (včetně variabilních nákladů služeb), jako např.: v rostlinné výrobě spotřeba 

energie a pohonných hmot, opravy a udržování strojů, práce agrochemických podniků, v živočišné 
výrobě spotřeba energie a vody, opravy a udržování budov a technologických zařízení, veterinární 
výkony, inseminace apod. 

 
  

Výrobní faktory podniku

Kapitál

Půda

Práce
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Fixní náklady vznikají důsledkem vkladu o určitém objemu (výstavba stáje, nákup stroje ap.), které mají 
vliv na zvýšení produkce podniku. Fixní náklady se obvykle vynakládají jednorázově, v zemědělství nemusí 
mít přímý vztah ke struktuře výroby běžného roku – avšak jejich výše je pro dobu trvání vkladu (existence 
stáje, stroje) stálá. Do fixních nákladů v zemědělství jsou zařazovány: 

• odpisy hmotného investičního majetku 
• ostatní fixní náklady, jako nájemné a pachtovné, daně z nemovitostí, úroky, ostatní provozní 

náklady nezařazené do variabilních 
• náklady pomocných činností (např. stavební skupiny), pokud nebyly započteny ve variabilních 

nákladech 
• režie výrobní a správní 

 
Kalkulace nákladů a výnosů a navazující sledování jejich skutečného vývoje jsou jednou z nejzávažnějších 
forem řídící činnosti, o kterou je opřeno vytváření pozitivní podnikatelské atmosféry v zemědělském 
podniku. Díky kalkulacím nákladů a zisků lze dosahovat lepšího hospodářského výsledku. Řídící pracovníci 
podniku si mohou po osvojení těchto kalkulací (které se musí pravidelně opakovat) vytvářet vlastní 
normativní základnu, která jim výrazně usnadní práci. 

 

2.4.2 Podle jakých parametrů jsou zemědělské činnosti vybírány 

Zemědělské činnosti jsou vybírány na základě proveditelnosti a ziskovosti v dané oblasti a v reakci na 
poptávku a budoucí vývoj trhu. Kapitola popisuje kritéria, která lze použít ke stanovení nejvhodnějších 
zemědělských činností z hlediska ziskovosti. 

Organizace podniku 
V zemích s tržní ekonomikou se často objevují různé typy organizačních forem zemědělských podniků. 
Nejčastěji se objevují čtyři základní typy organizačních struktur podniků. 

• Rodinný podnik: v něm výrobní prostředky patří výhradně rodině, práce je vynakládána vedoucím 
hospodářství (= šéfem) a rodinnými příslušníky 

• Kapitalistický podnik: je charakterizován úplným oddělením kapitálu a práce, s výjimkou malých 
rodinných kapitalistických podniků. Velikost podniku je velmi variabilní od malého přes střední 
podnik až k mnohonárodní firmě 

• Kooperativní podnik (družstvo): V tomto podniku sdružují jeho členové podle potřeby pracovní 
zdroje, výrobní prostředky (jejich část nebo všechny), kapitál a know-how. Tento typ podniků je v 
zemědělství značně rozšířen, a to nejen v postkomunistických státech a vyznačuje se překvapivou 
různorodostí, co se týče podnikového cíle, rozměru, vize nebo strategie 

• Státní podnik (někdy označován jako veřejný podnik): je využíván státem v určitých významných 
odvětvích a lze jej chápat jako formu státního kapitalismu 

 
Velký zemědělský podnik je ve srovnání s malým podnikem výrazně strukturován. Různé výrobní a další 
činnosti jsou prováděny relativně samostatnými jednotkami, jež jsou ve svém souhrnu spojeny do 
organizační struktury. Výsledky jejich činnosti je možné měřit minimálně vynaloženými náklady, optimálně 
hospodářským výsledkem (tak se vytváří ekonomická struktura podniku), a jejich činnost je řízena osobami 
vybavenými určitými pravomocemi a povinnostmi (ty plynou z řídící struktury podniku). Z organizačního 
hlediska by měl být podnik modelován okolo dvou os – horizontální a vertikální.  
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Při dekompozici horizontální musí být do podnikové struktury zapracovány následující funkce: 

• Technická (produkce výrobků a služeb) 
• Prodejní (zajištění úkolů a vztahů spojených s výrobky a trhy) 
• Správní (zajištění řízení a dohledu) 
• Logistická (doplňková, resp. zajišťující výrobu) 
• Finanční (pověřená řízením kapitálových toků) 
• Sociální (pověřená péčí o zaměstnance) 

 
Obrázek 2 Horizontální podniková struktura 

 
Vertikální struktura (taktéž dekompozice) je založena na typech rozhodování, které jsou přijímány na 
rozdílných úrovních hierarchické pyramidy. Zpravidla se rozlišují čtyři úrovně: 

• Strategická (dlouhodobá rozhodnutí) 
• Taktická (střednědobá rozhodnutí definující cesty k dosažení předchozích cílů) 
• Operativní (krátkodobá rozhodnutí, která zajistí správný směr definované cesty) 
• Výkonná (realizace potřebných operací na definované cestě k cíli) 
 

Obrázek 3 Vertikální podniková struktura 
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Kritéria pro výběr vhodných podnikových struktur 

Vývoj zemědělských podniků probíhal dlouhou dobu podle odlišných zásad v nesrovnatelných 
ekonomických podmínkách a hledat cesty pro jejich účelné přebudování je jedním nejtěžších, ale rovněž i 
nejdůležitějších kroků. Vytváření podnikových struktur však není možné začít způsobem, na zelené louce’’, 
ale jejich přeměnou na formy, vyhovující současnému tržnímu hospodářství. Každý zemědělský podnik je 
složitý systém. Řízení podniku musí být velice pružné, tzn. musí reagovat co nejrychleji a nejefektivněji na 
vývoj trhu a poptávky. Tedy tak rychle a efektivně, aby konkrétní kroky měly smysl. Pak je možné podnik 
racionálně a efektivně řídit. 
Pro výběr vhodné organizační a řídící struktury podniku je účelné vzít v úvahu tři kritéria – velikost 
podniku, stupeň inovací a strategii podniku. Z těchto pohledů je potřeba najít nejvhodnější řešení pro 
podniky orientované na zemědělskou prvovýrobu. Prvním kritériem je velikost podniků. Druhým kritériem 
je stupeň inovací. Objektivní posouzení jeho působení je dosti obtížné, v rámci podniků si lze však vypomoci 
zjištěním, jaké jsou inovační možnosti podniků plynoucí z jejich ekonomické situace. Obecně platí, že čím 
větší zemědělský podnik, tím vyšší jeho ekonomická váha a stabilita (množství kapitálu, rozsah majetku 
ap.) a naopak. Velký zemědělský podnik je zpravidla schopen získat a používat nejmodernější technické 
prostředky a provozovat odpovídající technologické postupy. Malý podnik je i v této oblasti zpravidla v 
obtížnějším postavení. Přitom tlak na inovace, plynoucí z vnějšího prostředí, působí na podniky všech 
velikostí stejně (v současnosti např. požadavek dosáhnout konkurenceschopnosti v rámci EU jak ve 
výrobních nákladech, tak v kvalitě a sortimentu). 

Prvním kritériem je zpravidla velikost podniku (mikropodnik, malý podnik, střední podnik, velký podnik). 

• Mikropodniky: Mikropodniky jsou vymezeny jako podniky, které zaměstnávají méně než 10 osob 
a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 miliony EUR. 

• Malé podniky: Malým podnikem je podnik, který zaměstnává méně než 50 osob a jeho roční obrat 
nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR. 

• Střední podniky: Jedná se o podniky, které zaměstnávají méně než 250 osob a jejichž roční obrat 
nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jejichž bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR. 

• Velké podniky: Pokud nějaký podnik není dle výše uvedených parametrů ani mikropodnikem, ani 
malým a ani středním podnikem, patří mezi velké podniky. 

 
Pro podniky, které se řadí do skupiny malých a středních, lze doporučovat organizační a řídící strukturu 
jednoduchou s malým vertikálním i horizontálním členěním. Pro podniky zaměřené na jedinou tržní 
produkci lze doporučovat strukturu hierarchickou podle funkcí a v závislosti na velikosti podniku s 
příslušnými štábními útvary. Horizontálního členění respektuje časový faktor (podle tohoto hlediska se v 
procesu rozeznávají fáze plánování, organizování a operativního řízení). Vertikální členění vychází z 
věcného obsahu (jím se rozumí stadia informace, rozhodování, ovlivňování a kontrola). Ve značně složitých 
podnicích kombinátního typu lze volit plošnou strukturu. 
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Obrázek 4 Hierarchická struktura (příklad) 

 
 
Obrázek 5 Horizontální struktura podniku (příklad) 

 
 
 
Druhým kritériem je stupeň inovací. Je-li okolní prostředí stabilní, zpravidla se doporučuje organizační 
struktura podle úkolů a centralizace řízení. Stabilní prostředí pak může souviset např. s pravidelným 
odbytem produktů či služeb, stabilní ekonomickou situaci či pravidelným a předvídatelným ekonomickým 
růstem. 
Je-li okolní prostředí evolutivní (nestabilní), je vhodné volit struktury podle projektů s decentralizací řízení. 
Jinou možností je řízení podle cílů a vytváření tzv. ziskových (profitních) center v rámci plošné struktury. 
Podobně je-li okolí v různých oblastech variabilní, potom se struktury odlišují – diferencují se podle funkcí, 
doplněné o orgány, které zajišťují koordinaci. 
 
Třetím kritériem je strategie podniku. Zde se nabízí následující možnosti. Daří-li se podniku zvyšovat 
produkci (produkční expanze), lze volit růst počtu pravomocí v hierarchické struktuře podle funkcí (= 
funkcionální struktura). Zde se objevuje prostor pro zvyšování počtu pracovníků v podniku. 
Podaří-li se podniku rozšířit svou výměru, tedy expandovat územně (též geograficky), je potřeba řešit 
otázku regionální struktury. To se může týkat promyšlení rozvoje distribuční sítě anebo nových míst 
produkce. Při případné diversifikaci podnikových aktivit je účelné přejít k tzv. podnikové struktuře 
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divizionální. Tou se vytvářejí autonomní útvary pro každé výrobní odvětví. Při inovacích podniku se jeho 
rozdělení mezi autonomní útvary považuje za nejvýhodnější strukturu, a to i ohledem na případné 
projektové aktivity. 
Kritérium znalosti a vytváření strategie podniku vychází především z tržního prostředí (např. z trhu 
potravin). Na základě jeho znalostí je nutné zvolit strategii podniku v konkurenčním prostředí a následně 
v podniku vytvořit nebo změnit organizační a řídící strukturu. Je tedy zřejmé, že struktury nejsou statické, 
nýbrž dynamické a je nezbytné je v návaznosti trh – strategie – struktura měnit. 
Přístup k zajištění třetího kritéria (podnikové strategie) bude u malého podniku odlišný než u velkého. Malý 
zemědělský podnik se bude snažit o územní expanzi (získáním další zemědělské půdy buď pronájmem, 
nebo koupí), ale jen zcela výjimečně přeroste do kategorie podniků velkých, tj. zmnohonásobí svou 
základní výměru – plyne to nejen z omezenosti půdního fondu. Výjimkou by mohlo být převzetí půdy od 
některého zkrachovalého velkého subjektu. Velký zemědělský podnik sice může rovněž usilovat o územní 
expanzi (sloučením s jiným velkým podnikem ap.), pravděpodobně se však bude více orientovat na 
zvyšování kvality produkce, zlepšování odbytových možností (např. zapojením do odbytových center) příp. 
zavedení nových druhů výrobků. V současné době však nelze vyloučit ani opačný trend, tzn. redukci 
výrobní základny (ať již omezením výměry obhospodařované půdy - např. jejím uvedením do klidu, nebo 
omezením počtu výrobků – až zrušením některých odvětví, např. chovu dojnic). Podnikovou strategii 
kromě tržních aspektů budou nejen u velkých zemědělských podniků ovlivňovat i aspekty sociální a 
politické (nezbytnost přiblížit agrární politiku společné agrární politice členských zemí EU). Jestliže při 
přebírání zkušeností z EU z oblasti organizace a řízení tzv. malých zemědělských podniků lze najít velmi 
mnoho poznatků, u tzv. velkých zemědělských podniků s mnoho odvětvovou výrobou tomu tak není. 
 
Přizpůsobivost podniku 
Přizpůsobivost je zásadní faktor úspěchu. Vzrůstající složitost ekonomického prostředí a technologických 
procesů paradoxně nutí podniky vrátit se co nejvíce k jednoduchosti: mobilizovat schopnosti a 
upřednostňovat odběratele (klienty). 
‘’Jednoduchost je často to nejsložitější, co je pro podnik nutno realizovat’’ 
Každá z organizačních forem má své výhody i nevýhody. Pokud možno nejvyšším využitím výhod a 
potlačením nevýhod lze dospět k hybridní alternativě, která by se měla vyznačovat následujícími 
vlastnostmi: 

• Efektivností z hlediska základních principů podniku (např. produkce kvalitních výrobků, sociální 
služby, krátký dodavatelský řetězec) 

• Pravidelnými inovacemi 
• Omezení nebezpečí stagnace rychlou reakcí na větší ohrožení podniku (v tomto ohledu lze využít 

výstupy SWOT analýzy). 
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Obrázek 6 - Přizpůsobivost podniku 

 
 

2.5 Metody výpočtu ziskovosti vybraných zemědělských komodit 
Kapitola se zabývá výpočty ziskovosti zemědělských komodit. Ve zkratce se zabývá výpočtem ziskovosti 
pěstování vybrané komodity (obsah plánu finanční ziskovosti, klíčové pracovní operace, nejrizikovější fáze, 
nejnákladnější operace atd.). Pro racionální řízení provozu, využití a obnovy strojového parku a pro 
plánování a hodnocení výrobního záměru je třeba znát řadu údajů normativního charakteru. Základní 
údaje se týkají provozních nákladů na stroje, technické zajištění agrotechnických operací, a především 
samotná technologie pěstování vybraných plodin a jejich ekonomika. 
Provozní náklady strojů 
Pro racionální řízení provozu a obnovy strojového parku je třeba znát řadu údajů o využití strojů, nákladech 
na provoz a nákladech na udržování provozní spolehlivosti a rovněž údaje o nabídce zemědělských strojů 
na trhu a o jejich technických a ekonomických parametrech. Obnova zemědělské techniky je často 
poznamenána nedostatkem kvalitních informací pro rozhodování a její řízení bývá často intuitivní.  
Ve výstupních informacích strojů zůstává členění provozních nákladů na dvě odlišné skupiny: Fixní náklady, 
jimiž jsou odpisy, daně a poplatky, pojištění, uskladnění stroje, zúročení kapitálu. Tyto náklady jsou z 
hlediska roku konstantní, vznikají tedy, i když stroj vůbec nepracuje. Z hlediska podílu na jednotku nasazení 
stroje jsou však proměnlivé a snižují se s růstem intenzity nasazení. Druhou skupinou jsou Variabilní 
náklady, tedy náklady na pohonné hmoty a maziva, udržování a opravy. 
 
V rámci nákladů na provoz strojů je potřeba počítat s následujícím: 

Fixní náklady: 
• náklady na odpisy 
• náklady na garážování (uskladnění) stroje 
• silniční daň – je stanovena podle platného zákona 
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Variabilní náklady obsahují: 
• náklady na palivo 
• náklady na oleje a maziva (10 % z ceny paliva) 
• náklady na opravy a udržování 

 
Doporučené roční využití stroje – výsledné provozní náklady strojů se stanovují pro doporučené roční 
nasazení strojů 
 
Výkonnost stroje – uvádí se jen u samojízdných a přípojných mechanizačních prostředků a představuje 
průměrnou výkonnost za 1 hodinu směnového času 
 
Osobní náklady obsluhy stroje 

 
Obrázek 7 Náklady na provoz strojů 

 
 
 
Technické zajištění operací – doporučené strojní soupravy 
Jedná se o soubor pracovních operací, zahrnující rozhodující operace pro rostlinnou výrobu. 

Fixní náklady soupravy zahrnují: 
• Fixní náklady energetického prostředku a přípojného mechanizačního prostředku (tj. náklady 

na odpisy, náklady na uskladnění stroje, silniční daň) 
 

Variabilní náklady soupravy zahrnují: 
• Variabilní náklady energetického prostředku a přípojného mechanizačního prostředku (tj. 

náklady na pohonné hmoty a náklady na opravy a udržování strojů) 
• Osobní náklady obsluhy strojů 

 
Technologie pěstování a ekonomika plodin 
Základem kalkulace nákladů a výnosů jsou modelové technologické postupy pěstování jednotlivých plodin, 
tj doporučený sled výrobních operací (hnojení a příprava půdy, setí, ošetřování během vegetace, ochrana 
rostlin proti chorobám a škůdcům, sklizeň, odvoz produkce a úprava pole po sklizni). Při jejich zpracování 
se zpravidla vychází z průměrných podmínek a intenzity výroby. Některé plodiny (např. zelenina, ovoce 
nebo konopí) mohou představovat významnou část ruční práce v některých plodinářských činnostech. To 
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je příležitost pro podnikání v oblasti sociálního zemědělství. Z hlediska tržní produkce pak můžeme hovořit 
o: 
 
A. Tržní plodiny (plodiny s tržní produkcí): 
Jde o rostlinnou výrobu, kterou lze přímo prodávat a která přináší přímý zisk. 
Například: Obiloviny, brambory, řepka, zelí atd. 

B. Plodiny bez tržní produkce 
Jedná se například o pícniny, které jsou využívány jako krmivo v rámci živočišné výroby (například za 
účelem produkce mléka nebo masa). Proto nepřináší přímý zisk. Patří mezi ně také energetické rostliny. 
 
 
Význam ekonomických ukazatelů 
Hodnocení ekonomiky plodin s využitím kalkulace variabilních nákladů a příspěvku na úhradu fixních 
nákladů je možno považovat za výhodné kritérium pro optimalizaci výrobního programu především z 
hlediska krátkodobého rozhodování. Nevýhodou této metody je to, že neuvažuje výši podílu fixních 
nákladů na výrobek/produkt, a tedy nevyhodnocuje výsledný zisk na jednotku výrobku/produktu a 
neumožňuje stanovit jeho cenu. To může vést (především z hlediska dlouhodobého plánování) k chybným 
rozhodnutím. Z hlediska plánování a hodnocení výrobního záměru se tedy jeví vhodnější využívat ostatní 
uvedené ukazatele (zisk, rentabilita, výnosový práh), které zahrnují jak variabilní, tak i fixní náklady 
(nájemné, daně, odpisy a opravy budov, výrobní a správní režie, úroky z úvěrů apod.). 

Pro hodnocení výsledných ekonomických ukazatelů platí: 

• pokud příspěvek na úhradu fixních nákladů vychází záporný, není vhodné plodinu za daných 
podmínek vůbec pěstovat 

• pokud je příspěvek na úhradu fixních nákladů kladný a celková rentabilita plodiny záporná, může 
být pěstování plodiny ekonomicky výhodné jen z krátkodobého pohledu 

• z dlouhodobého pohledu je ekonomicky výhodné pěstování jen těch plodin, u kterých jsou 
předpoklady dosažení zisku, a celková rentabilita výroby je kladná. 

 

 

2.5.1 Finanční analýza rostlin s tržní produkcí 

Výpočet ziskovosti tržních plodin na základě výnosových parametrů a jejich predikce, výpočet na základě 
materiálních a nemateriálních vstupů pěstebního cyklu; vstupy včetně proměnných, fixních a celkových 
nákladů na jednotku plochy, výnosy hlavního produktu a nákladů na jednotku hlavního produktu. 
Ekonomická analýza bývá vypracována na základě modelování jednotlivých pěstebně-technologických 
operací a nákladů. Zahrnuje ekonomické hodnocení variabilních, fixních nákladů na stroje a celkových 
nákladů na plochu (1 ha), výnos hlavního produktu, nákladů na jednotku hlavního produktu a zisku při tržní 
produkci. 
 
Hlavními náklady jsou náklady na založení porostu, hnojení, sklizeň, polní a silniční dopravu, kontrolu 
zaplevelení a režijní náklady. Mnohé z těchto nákladových položek zahrnují náklady na práci a strojní 
vybavení. Rovněž lze zahrnout i předpokládanou dopravní vzdálenost či další aspekty, které představují 
určité náklady. 
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Příklad kalkulace nákladů: Pěstování konopí – predikce nákladů na pěstování 

 
A) Pěstování technického konopí za účelem zisku vlákna a semene 

 Ukazatel Jednotka Standardní konvenční pěstební 
technologie 

1. Výnos stonku/vlákna [sušina t/ha] 5.0 

2. Cena stonku od výrobce, 
předpokládaná prodejní cena 

[Eur/t sušiny] 100 

3. Předpokládaná tržba z prodeje 
stonku 

[Eur/ha] 500 

4. Sazba pojištění proti živelným 
pohromám 

[%] 3 

5. Normativ fixních nákladů/fixní 
náklady 

[Eur/ha] 256.4 

6. Výnos semene [t/ha] 0.5 

7. Prodejní cena konopného semene [Eur/t] 1750 

8. Zisk z případného prodeje 
konopného semene 

[Eur/ha] 875 

9. Semeno započítáváno do tržeb [Ano/Ne] Ano 

10. Výtěžnost vlákna [%] 20 

11. Dotace započtená do tržeb [Eur/ha] 220 

* Všechny hodnoty uvedené v tabulce jsou orientační a proměnlivé v závislosti na užité technologii, 
systému hospodaření a aktuálních cenových relacích (upraveno dle: Normativy zemědělských výrobních 
technologií pro ČR vhodné pro podniky vedené v režimu EZ) 
 

B) Predikce nákladů vázaných na pěstování (agrotechnické zajištění) 

 OPERACE Práce 
[h/ha] 

Nafta 
[l/ha] 

Termín Variabilní 
náklady (Eur) 

Variabilní náklady + fixní 
náklady na stroje (Eur) 

1. Podmítka po sklizni 
předplodiny 

0,30 8,0 Podzim 20 26 

2. Hnojení hnojem: 
nakládání, palivo, 
náklady na stroj, 
doprava, práce 

2,80 32 Podzim 490 570 

3. Orba 0,70 20,0 Podzim 45 60 

4. Hnojení statkovými 
hnojivy (kejda v 
případě potřeby) 

1,35 13,3 Jaro 108 128 

5. Setí 0,40 4,2 Jaro 272 280 

6. Válení 0,20 3,4 Jaro 7.5 10 

7. Sklizeň (dvojitá seč – 
semeno a vlákno) 

0,70 6,0 Léto 18 26 

8. Obracení vlákna na 
poli za účelem sušení 
(v případě potřeby) 

0,36 3,8 Léto 12 16 

9.  Příprava (do řádků) 
vlákna pro 

0,36 3,7 Léto 10 16 
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zjednodušení 
balíkování (v případě 
potřeby) 

10.   Balíkování a balení 0,65 6,0 Léto 38 63 

11. Transport a uložení 
balíků 

0,92 10,6 Léto 21 40 

12. Uložení balíků na poli 
(v případě potřeby) 

0,50 4,6 Léto 15 30 

13. Kontrola uložené 
fytomasy 

0,03 0,0 Léto 0,07 0,1 

14. Mělké zpracování 
půdy, které lze 
vypočítat jako součást 
další kultivace půdy 

0,60 7,5 Léto 21 30 

* Všechny hodnoty uvedené v tabulce jsou orientační a proměnlivé v závislosti na užité technologii, 
systému hospodaření a aktuálních cenových relacích (upraveno dle: Normativy zemědělských výrobních 
technologií pro ČR vhodné pro podniky vedené v režimu EZ) 

 
C) Ekonomické vyhodnocení 

Pěstební 
technologie 

Práce 
[h/ha] 

Nafta 
[l/ha] 

Variabilní náklady 
(Eur) 

Variabilní náklady + 
fixní náklady na stroje 
(Eur) 

 9,87 123,1 1077,6 1259,1 

* Všechny hodnoty uvedené v tabulce jsou orientační a proměnlivé v závislosti na užité technologii a 
systému hospodaření (upraveno dle: Normativy zemědělských výrobních technologií pro ČR vhodné pro 
podniky vedené v režimu EZ) 

 
V rámci některých činností spojených s pěstováním některých plodin (např. zelenina, ovoce či konopí) 
může představovat významný podíl ruční práce. To představuje příležitost pro sociálně zaměřené podniky. 

 
Finální kalkulace dle nákladů 

Ukazatel  1 ha 1 t produktu 

Pojištění proti živelným pohromám v Eur/ha 38.9 - 

Variabilní náklady celkem v Eur 1077.6 215.5 

Tržní produkce celkem v Eur 1595.0 319.0 

Příspěvek na úhradu (=tržní produkce celkem – 
variabilní náklady) v Eur 

517.4 103.5 

Normativní fixní náklady v Eur 256.4 51.3 

Technologické náklady (=variabilní náklady 
celkem + fixní náklady na stroje) v Eur 

1295.1 259.0 

Technol. příspěvek na úhradu (=tržní prod. celkem-
technol. nákl.) v Eur 

299.9 60.0 

* Všechny hodnoty uvedené v tabulce jsou orientační a proměnlivé v závislosti na užité technologii, 
systému hospodaření a aktuálních cenových relacích (upraveno dle: Normativy zemědělských výrobních 
technologií pro ČR vhodné pro podniky vedené v režimu EZ) 
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3. Marketing 
Kapitola se zabývá marketingem a způsoby zvyšování efektivnosti odbytu produkce. Vedle základních 
pojmů a stručného představení definice marketingu se zaměřuje na tvorbu marketingového plánu b rámci 
sociálního zemědělství. V závěru jsou popsána specifika marketingu v sociálním zemědělství a podnikání. 

3.1 Marketing – Význam marketingu v sociálním zemědělství 
Marketing je definován jako proces řízení, které se systematicky orientuje na trh, a to nikoliv pouze formou 
okamžitého prodeje zboží. Zatímco prodej je pouze snahou přimět zákazníky zakoupit v daném okamžiku 
zboží, marketing je uceleným souborem procesů a aktivit, které směřují k vytvoření komplexního systému 
dlouhodobých, střednědobých i krátkodobých strategií, plánů, cílů a postupů, které reflektují přání 
zákazníků, situaci na trhu a s jejichž pomocí má být zajištěn setrvalý prodej a zisk. Tento proces je rámcově 
obdobný jak v klasickém podnikání, tak v jeho sociální formě, včetně sociálního zemědělství. 
Definice uznávaná Americkou marketingovou asociaci zni: “Marketing je proces plánování a provádění 
koncepce, tvorby cen, propagace a rozšiřování myšlenek, zboží a služeb za účelem vyvolání směny, která 
uspokojí požadavky jednotlivců i organizací.” 
Další z definic zní: “Marketing je společenský a řídící proces, kterým jednotlivci a skupiny získávají to, co 
potřebují a požadují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny výrobků a hodnot s ostatními.” (Philip 
Kotler), či “Marketing je proces řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné fázi 
uspokojení potřeb a přání zákazníka efektivním a výhodným způsobem zajišťujícím splnění cílů 
organizace.” (Jaroslav Světlík). Takřka všechny definice tak zachycují marketing jako dlouhodobý proces, 
který se neustále utváří a mění tím, jak reaguje na vnější faktory (např. okamžitou situaci na trhu), avšak 
tyto změny se odehrávají za účelem naplnění a dosažení na začátku stanoveného zastřešujícího plánu. Již 
od začátku je tedy potřeba rozvíjet konkrétní případ sociálního zemědělství takovým způsobem, aby byly 
jasné cíle, kterých chceme dosáhnout a plněním krátkodobých a střednědobých cílů pracovat na naplnění 
hlavního dlouhodobého záměru. Vzhledem k tomu, že sociální zemědělství je relativně mladou disciplínou, 
dochází v něm k řadě změn, které ovlivňují např. situaci na trhu, pravidla pro vlastní výrobu, distribuci atd., 
je potřeba počítat i s určitou zvýšenou mírou flexibility v rámci volených marketingových postupů. 
Cílem marketingu tedy není pouze prodat, ale prodávat opakovaně, protože pouze opakovaný prodej 
spokojeným zákazníkům zajišťuje udržitelnost podnikání i z dlouhodobého hlediska. Zvláště v sociálním 
zemědělství a sociálním podnikání je získávání loajálních zákazníků, kteří nakupují produkt pravidelně, 
klíčovým faktorem. Aby mohlo být dosaženo stavu, kdy podnik stabilně funguje a zákazníci se vracejí, je 
potřeba naplánovat správnou marketingovou strategii a zvolit vhodnou podnikatelskou koncepci, která 
pomůže naplnit vytýčené cíle.   
Podnikatelská koncepce je v podstatě definicí vize, kterou by měl mít podnik stanovenu, pokud chce být 
úspěšný v dlouhodobém měřítku. Tato vize by měla přímo navazovat na business plán (resp. měla by být 
jeho součástí) a měla by být podložena reálnými zjištěními dosaženými monitoringem trhu a poptávky a 
měla by posloužit jako základ pro stanovení vlastní Marketingová strategie. Tou je myšleno detailnější 
stanovení marketingových cílů a přibližného rámce cesty, kterou k nim podnikatelský subjekt plánuje dojít. 
Vlastní marketingová strategie by měla popisovat několik základních částí, mezi které počítáme: 

• cílový trh – výběr konečného uživatele našeho produktu, popis cílového zákazníka 
• umístění (positioning) - vymezení postavení vůči konkurenci, definice jedinečnosti našeho 

produktu 
• cenu – stanovení hodnoty produktu a určení cenové strategie 
• distribuci – volba optimálních forem distribuce a prodejních kanálů 
• propagaci – reklama, podpora prodeje, plán nákladů na propagaci a její načasování 
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Marketingová strategie může mít celou řadu podob, přičemž výběr nejvhodnější formy je podmíněn 
výchozí situací podniku, plánovanými změnami a dlouhodobými cíli, které mají být s pomocí dané strategie 
naplněny. Mezi základní formy strategie patří:  

a. Strategie tržní penetrace: zemědělec se snaží lepe uspokojit potřeby současného trhu se stávající 
nabídkou produktů. Navíc se snaží zamezit konkurentům získat podíl na trhu na svůj úkor. 

b. Strategie rozvoje trhu: zemědělec se snaží nalézt nové trhy pro své nynější produkty, přičemž doufá v 
odkrytí nových možností spotřeby anebo dalších zákazníků na nových trzích pro své současné produkty. 

c. Strategie rozvoje produktů: zahrnuje vývoj nových výrobků pro zákazníky na stávajícím trhu. Nabízí se 
řada možností, jak tuto strategii využít, vylepšení produktu může mít například podobu zařazení nových 
plodin, odrůd nebo plemene, a tím nahrazení stávajícího, které se na trhu nedaří uplatnit. 

d. Strategie diverzifikace: zemědělec se snaží oslovit novou skupinu zákazníků na úplně nových trzích s 
novým typem výrobku. To může zahrnovat nabídku nové plodiny nebo odrůdy na trhu, kam producent 
zatím nedodával. 

Výše zmíněné základní strategie jsou funkční I v rámci sociálního zemědělství, jsou však aplikovány na 
specifickém trhu a musí vice pracovat s přidanými hodnotami nemateriálního charakteru. 

3.2 Marketingový plán – Jak to prodáme?  
Marketingovým nástrojem umožňujícím realizaci marketingových strategií je vytvoření marketingového 
plánu. Ten je v podstatě podrobnou metodikou, která zastřešuje všechny marketingové strategie pro 
všechny výrobky daného subjektu a vytváří jakýsi step-by-step návod, s jehož pomocí se postupuje k cíli. 
Zemědělec či zpracovatel tak může mít v rámci jednoho marketingového plánu zahrnuto několik různých 
strategií pro různé segmenty své produkce. V rámci těchto strategií může reflektovat např. různé cílové 
skupiny uživatelů, se kterými pracuje, jednotlivé typy výroby atp. 
Vytvoření marketingového plánu má význam nejen pro vlastní realizaci strategií. Marketingový plán může 
zároveň sloužit jako materiál pro prezentaci záměrů při snaze o získání obchodních partnerů, či 
dodatečných finančních zdrojů, např. ve formě grantů. Tištěná či elektronická verze marketingového plánu 
navíc usnadní odhalení slabých míst, která mohou být jinak snadno přehlédnuta. Zejména materiálny 
určené pro vnější prezentaci musí být v případě sociálního zemědělství zpracovány velmi důsledně s 
důrazem na etický rozměr a specifické přidané hodnoty, které tento způsob hospodaření/podnikání 
obnáší. 
V rámci marketingového plánu by měly být pro každou marketingovou strategii, resp. pro každý produkt 
stanoveny milníky. Tyto dílčí cíle umožní lépe kontrolovat pokrok při plnění hlavního plánu a vytváří klíčové 
uzly, v kterých je možné vytvářet dodatečné změny v rámci již vytvořených strategií. Milníky tvoří i základní 
osu časového plánu, v kterém mají být marketingové cíle realizovány, přičemž platí, že čím kratší je celkový 
časový úsek celého plánu, tím přesnější a konkrétnější by mělo být i stanovení časových údajů pro dosažení 
dílčích cílů. V sociálním zemědělství a v sociálním podnikání obecně je nutné počítat s určitými obtížemi v 
rámci produktivity práce s jednotlivými cílovými skupinami, proto je vhodné si v rámci časového plánu, 
resp. plánování jednotlivých milníků, vytvářet časové rezervy a alternativní varianty. Vedle samotného 
časového plánu je vhodné u milníků stanovovat i zodpovědnost, resp. osoby zodpovědné za jejich 
naplnění. 
Před započetím podnikatelských aktivit by tedy subjekt v sociálním zemědělství měl mít jasný přehled o 
situaci v tržním sektoru, na nějž se hodlá zaměřit, na základě souboru analýz vytvořený detailní plán, který 
bude shrnovat postupy i dílčí cíle pro jeho jednotlivé produkty a měl by být připraven vstoupit na trh s 
konkrétním produktem či produkty. 
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Předností prodeje produktu před prodejem pouhé suroviny je možnost získání cenové prémie za jeho 
přidanou hodnotu. Cenovou prémií je rozuměn rozdíl v příjmu za nezpracovanou surovinu a za koncový 
produkt po odečtení výrobních a produkčních nákladů. Porovnáním hodnoty jednotlivých surovin a 
produktů z nich vytvořených může zemědělci pomoci při volbě optimálního produktu a orientace na určitý 
směr hospodaření a výroby. Přidaná hodnota může být vytvořena celou řadou způsobů a je jakýmsi 
bonusem k základnímu produktu, který lze nabídnout. Může jít např. o informační leták, vzorek jiného 
produktu zdarma, poukaz na slevu na další nákup atd.  
Významnou přidanou hodnotou každého produktu sociálního zemědělství je však také sociální hodnota, 
kterou každý takový produkt obsahuje ze své podstaty. Tato přidaná hodnota je pro zákazníka neviditelná 
a část spotřebitelů o ní neví. Jedním z cílů prodejce by tak mělo být i informování zákazníka o této složce 
produktu, která by vedle kvalitativních parametrů produktu měla být jednou z hlavních hodnot, kvůli 
kterým si produkt sociálního zemědělství pořizuje. 
 

3.2.1 Produkt – Co prodáváme? 

Základním krokem by měl být popis výrobku nebo výrobků, který by měl být co nejpřesnější a 
nejdetailnější. Kromě běžného technického popisu parametrů výrobku je důležité zahrnout i celou škálu 
dalších informací, kterými vysvětlíte a popíšete vlastnosti a výhody výrobku, přičemž by v popisu měla být 
zachycena i jedinečnost vašeho výrobku. V této fázi je také vhodné dávat výrobek do souvislostí a 
porovnávat např. s konkurencí či dalšími výrobky. Často tak lze dojít ke změnám např. v balení výrobku, 
odhalení nedostatku ve výrobních kapacitách atd. Důležité je již v rámci tohoto popisu zvýrazňovat sociální 
aspekt a parametry výrobku vázané k jeho původu v sociálním zemědělství. Je-li popis určený I pro vnější 
prezentaci, musí být tvořen s ohledem na cílovou skupinu, které bude prezentován.  

3.2.2 Marketingové cíle – Čeho a kdy chceme dosáhnout? 

Následným krokem je stanovení marketingových cílů, které jsou pro plánování nezbytné. Marketingové 
cíle se obvykle určují pro oblasti zisku, objemu prodeje, podílu na trhu, ceny a propagace. Tyto cíle by měly 
jasně vyjadřovat, kam a kdy chcete ve svém podnikání směřovat. Jejich písemná forma je důležitá pro 
kontrolu výsledků. Cíle by měly být co nejkonkrétnější a mělo by být vyznačeno datum, do kdy mají být 
realizovány, i osoba, která je za realizaci zodpovědná, zároveň by měla být úspěšnost při jejich dosahování 
měřitelná. Přiřazení zodpovědnosti je důležité pro vlastní plánování práce a předchází se tím riziku prodlev 
a nenaplňování dílčích cílů (pokud není realizováno, dochází např. k situacím, kdy není dílčí cíl dosažen 
proto, že u některých procesů všichni předpokládají, že to zajistí “ten druhý”). Měřitelnost dosahování cílů 
je velmi důležitá pro získávání zpětné vazby a posuzování, zda jsou cíle naplánovány reálně, či nikoliv. Zde 
je opět potřeba zdůraznit specifika jednotlivých skupin uživatelů, se kterými v rámci sociálního zemědělství 
pracujeme.  
U cílů by také neměl chybět popis způsobu, jakým jich bude dosaženo, přičemž tento popis může mít formu 
až metodického návodu. Příkladem cíle může být například navýšení zisku o konkrétní sumu, získání nových 
zákazníků, uvedení nového výrobku na trh atd. Jak již bylo zmíněno, v sociálním zemědělství a podnikání 
je důležité vytvářet pro naplnění cílů I určité časové rezervy a alternativní postupy pro případ nezdaru či 
příliš velkých komplikací při dosahování původně naplánovaných cílů, Umožňuje-li to situace, je například 
vhodné mít v záloze možnosti jiných (ideálně jednodušších) způsobů zpracování základní suroviny, či její 
přímý prodej. 

3.2.3 Konkurence a pozice na trhu – S kým si konkurujeme? 

Významnou součásti při sestavování marketingového plánu je i sledování konkurence. Přehled o tom, kdo 
na trhu nabízí podobný výrobek, či výrobek sloužící k podobným účelům, může být klíčový při volbě 
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marketingových strategií. Důležité však je sledovat nejenom ostatní prodejce a výrobce a jejich výrobky, 
ale i postupy jaké na trhu uplatňují, reklamu, cenu, jejich formy distribuce atd. Ne vždy je navíc nutné brát 
konkurenci jako soupeře, v některých případech se jako optimální cesta může ukázat spolupráce či 
navázání na aktivity ostatních hráčů na trhu. Vedle posuzování případné konkurence přímo v sektoru 
sociálního zemědělství a podnikání je potřeba monitorovat I konkurenci v rámci celého trhu. I přes cílení 
na specifické skupiny zákazníků, kteří vnímají a oceňují přidanou sociální hodnotu produktu, je vhodné 
snažit se v rámci možností a na základě konkrétní situace i o konkurenceschopnost v běžných parametrech 
produktu. 

Spolu se znalostí konkurence je důležitá i znalost své pozice na trhu. Ta je ukazatelem, jak nás zákazníci 
vnímají a jak hodnotí náš produkt (i navrhovaný) ve srovnání s konkurencí a ostatními produkty na trhu. 
Platí jednoduché pravidlo – pokud je náš výrobek vnímán jako lepší, je naše pozice na trhu dobrá. Aby náš 
výrobek takto vnímat mohli, musí mít určitou přidanou hodnotu, kterou konkurence nemá a tím získávat 
konkurenční výhodu. Pokud zákazníci náš výrobek vnímají jako srovnatelný s konkurencí a obdobnými 
výrobky, je nutné pozici na trhu vylepšit, protože zákazník není k jeho nákupu nijak speciálně motivován. 
Při hodnocení horším, než obdrží konkurenční výrobky je důležité znovu důkladně přehodnotit celý 
výrobek a postupy, jakým se jej snažíme uplatnit. 

3.2.4 Konkurenční výhoda – Proč jsme výjimeční? 

Pokud s konkurencí soupeříme, je nutné, aby náš výrobek měl nějakou konkurenční výhodu. Tou může být 
prakticky cokoliv, co je na něm výhodnějšího (nižší cena, delší záruční doba, větší obsah účinné látky...) 
nebo unikátního (tradiční postup přípravy, speciální receptura, neexistence obdobného výrobku). Tyto 
přednosti by měly být zákazníkům důsledně prezentovány, protože často budou motivačním faktorem, 
který je přivede ke koupi právě vašeho výrobku. V rámci sociálního zemědělství je potřeba klást zvýšený 
důraz na přidanou hodnotu spojenou prvně s tímto způsobem hospodaření, tedy sociální a etický rozměr 
vznikající podílením se osob znevýhodněných na trhu práce na tvorbě produktu. Dá se říci, že už jen 
samotný původ produktu v sociálním zemědělství je silnou přidanou hodnotou, avšak zároveň je potřeba 
si uvědomit, že coby nemateriální, je tato hodnota vnímána jen některými cílovými skupinami zákazníků. 
Proto je důležité kombinovat tuto přidanou hodnotu i s dalšími. U nemateriálních přidaných hodnot je také 
potřeba potenciální zákazníky co nejlépe informovat. V tomto směru velmi dobře fungují formy prodeje 
(distribuce), které umožní zákazníkovi poznat nejen samotný výrobek, ale i prostředí ve kterém vzniká a 
zejména skupiny uživatelů do jeho tvorby zapojené. Vzhledem k tomu, že v sociálním zemědělství hraje 
větší roli již zmiňovaný etický rozměr, je vhodné, pokud jsou rozvíjeny i další přidané hodnoty jako je např. 
šetrnost k životnímu prostředí, regionální původ surovin, recyklovatelnost obalů atp. Většina cílových 
skupin zákazníků kupujících produkty sociálního zemědělství je právě k tomuto typu přidaných hodnot 
zvýšeně citlivá a uvítá jejich kombinování.  

3.2.5 Analýza rizik 

Rizika jsou vždy přítomna. Ať se jde o vybudování nové firmy, kdy riziky mohou být únik informací 
konkurenci, havárie technologie, zásah banky do vývoje kurzu apod. nebo o změny technologie ve výrobě, 
kde jde např. o selhání přepěťové ochrany, vznik chemické reakce, nedodržení podmínek smlouvy ze strany 
dodavatele apod. Každé riziko může mít jiné dopady na úspěch celkového záměru. K tomu, jak rizika 
identifikovat a ohodnotit, slouží analýza rizik.  

Významným krokem v rámci analýzy rizik je stanovení významnosti rizika. Každé riziko, s ohledem na 
zadání, má různé dopady, které může způsobit. Dopady rizika neboli následky, hodnotíme v pětibodové 
stupnici např. takto:  
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Významnost rizik  

Body Dopad rizika Popis dopadu 

5 KRIZOVÉ Situace zásadně omezí nebo ukončí provoz firmy (např. bankrot, ztráty na 
životech apod.) 

4 VÝZNAMNÉ Situace velmi nebezpečně ovlivňuje vnitřní i vnější chod firmy (např. vznik 
významných ztrát finančních - 100 % nad rozpočet, časových, vznik soudních 
sporů, vzniknou zranění apod.) 

3 STŘEDNÍ Situace nebezpečně ovlivní vnitřní i vnější chod firmy (např. ztráty vzniknou, ale 
firma je schopna dále fungovat, vzniknou finanční ztráty do výše 30 % rozpočtu 
apod.) 

2 NEVÝZNAMNÉ Situace omezuje vnitřní chod firmy (např. dojde k časovým zpožděním do max 
výše 30 dní) 

1 ZANEDBATELNÉ Situace sice negativně omezuje chod firmy, ale nezpůsobuje ztráty větší jak 5 % 

Kromě dopadu jednotlivých rizik se stanovuje také pravděpodobnost vzniku rizika. Výskyt opět 
hodnotíme na pětibodové stupnici takto:  

Pravděpodobnost výskytu rizika 

Body Pravděpodobnost 
výskytu rizika 

Popis výskytu 

5 JISTÉ Riziko se téměř vždy vyskytne nebo s pravděpodobností 90-100 % 

4 PRAVDĚPODOBNÉ Riziko se pravděpodobně vyskytne 

3 MOŽNÉ Riziko se někdy může vyskytnout (např. za specifických podmínek) 

2 NEPRAVDĚPODOBNÉ Riziko se někdy může vyskytnout, ale je to nepravděpodobné  

1 VYLOUČENÉ Riziko se vyskytne pouze ve výjimečných případech a za specifických 
podmínek 

Stupeň významnosti rizika “V” pak stanovíme součinem. 

Významnost = Dopady * Pravděpodobnost 

Stupeň významnosti rozděluje rizika do 3 hlavních pásem (viz obrázek 10):  
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Rizikové oblasti 

  

• nízká <12 - vlivy na činnost organizace nejsou závažné 
• střední 12 a <16 - vlivy jsou závažné, avšak ne kritické 
• vysoká> 16 - kritické vlivy a dopady na činnost organizace 

Vysoká rizika je potřeba řešit nejdříve, následně jsou řešena rizika střední. Je potřeba si uvědomit, že rizika 
nemohou být eliminována zcela a ve všech případech. jen někdy je možné zcela zamezit jejich výskytu. V 
mnohých případech je potřeba s možností jejich výskytu, resp. jejich přítomností, počítat neustále. 
Příkladem takového rizika mohou být významné lidské chyby, které je možné eliminovat kontrolami, 
školením, testy apod., bohužel ale nikdy nebude jisté, že všichni dodrží nastavený postup.  

Samotná příprava analýzy rizik sestává z několika kroků. Jejím smyslem je provést rozbor a odhalit 
nebezpečí nebo nežádoucí stavy, které mohou nastat v předmětu zájmu/podnikání. Kroky v rámci přípravy 
jsou následující: 

a) Zadání a popis prostředí – nejprve je třeba jasně definovat, v jakém prostředí jsou práce realizovány, 
vyjasnit, co patří do analyzovaného systému a co je již mimo něj. Jakmile jsou systém a prostředí jasně 
definovány, je nutné popsat zadání – proč a za jakých podmínek je analýza realizována.  

b) Sestavení týmu – analýzu by měli realizovat zkušení pracovníci, kteří dobře znají systém a mají 
zkušenosti s tím, co může nastat. Rozhodně není vhodné, aby analýzu realizoval jednotlivec, kolektivní 
práce pomůže eliminovat subjektivitu pohledu.  

c) Definování rizik – pro definování rizik specialisté v týmu analyzují zadaný systém. Mohou využít vizuální 
modelování, brainstorming nebo brainwriting. Kladou si otázky jako např.: 

• Jaké nebezpečné stavy mohou vzniknout? 
• Může dojít ke krachu? 
• Co případný krach může způsobit? 
• Za jakých podmínek může dojít k zastavení výroby?  
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d) Rozdělení rizik do sekcí – každé riziko je zapsáno do předem připravené šablony. Rizika pro další 
hodnocení a odhalení rizikových oblastí mohou být zařazena do definovaných oblastí, sekcí nebo třeba i 
procesů.  

e) Výpočet stupně významnosti rizika – každé vydefinované riziko tým ohodnotí pravděpodobností jeho 
výskytu (1-5) a dopadem rizika (1-5). Po ohodnocení je vynásobením získán stupeň významnosti a rizika 
jsou roztříděna do jednotlivých pásem.  

f) Výběr rizik a sekcí k řešení – z celé analýzy jsou vybrána rizika, která je možné řešit a eliminovat jejich 
vznik a dopady. Další možností je vybrat sekce s největším počet rizik, případně sekce s nejvíce riziky v 
pásmu vysoké. 

g) Definování opatření k eliminaci rizik – analýza může končit až poté, co na vybraná rizika tým nadefinuje 
vhodná opatření, která by měla rizika eliminovat.  

h) Opakování analýzy rizik – s časem se rizika mohou měnit, zároveň je potřeba vědět, zda předchozí 
opatření byla účinná. To je důvod, proč je vhodné analýzu rizik po určité době (1/2 roku, rok) zopakovat a 
porovnat s původní analýzou.   

3.2.6 Diverzifikace produktu – Jak udělat z jednoho základního produktu deset různých? 

Důležitým prvkem v rámci marketingového plánu je popis možností diverzifikace produktu. Tu lze využít i 
při tvorbě alternativních postupů při naplňování marketingových cílů a obecně je velmi důležitou součástí 
napomáhající k udržitelnosti v rámci sociálního zemědělství, resp. podnikání. Diverzifikace produktu nám 
umožňuje vytvořit na jednom základním kameni širší portfolio nabízených produktů, a to jak diferenciací 
samotného základního produktu, tak nabídkou doplňků či služeb na něj navázaných. 
Co se týče stavby produktového portfolia na jednom základním produktu, je potřeba začít již se samotnou 
základní surovinou pro jeho výrobu a zvážit, jaké další produkty z ní při využití v dané chvíli dostupných 
technologických možností lze vyrobit. Např. z mléka můžeme vedle sýrů vyrábět i jogurty, smetanu, zákysy 
atp., či jej prodávat přímo. Diverzifikovat lze ale i pokročilejší produkt. Např. v případě již zmiňovaných sýrů 
je můžeme např. nechat zrát různě dlouhou dobu a vytvořit tak několik variant s odlišnými vlastnostmi.   
Klasickou metodou diverzifikace produktu je i volba velikosti balení, která umožní opět vytvořit celou škálu 
balení, od malého vzorku po několikakilogramové rodinné balení. Různé cílové skupiny zákazníků mají 
tendenci preferovat různě velká balení, velikost balení je zákazníkem zvažována často i v relaci k důvodu 
(příležitosti), z jakého (k jaké) produkt kupuje, zda např. pro běžnou denní spotřebu, jako dárek atp. Roli 
zde hraje i trvanlivost produktu, obecně platí, že větší balení nejsou obvykle vhodná u rychle kazivých 
produktů.  
Kromě velikosti (objemu) balení lze pracovat i s formou balení. Sem patří nejen samotná úprava balení, 
jeho potisk atp., ale i využívání různých obalových materiálů. Chceme-li produkt prezentovat jako 
luxusnější, je potřeba volit i odpovídající způsob balení (např. paštiky či marmelády ve sklenicích namísto 
plastového obalu, umístění sýrů, lahví vína, či dalších produktů ještě do dřevěné krabice atp.) pro produkty 
denní spotřeby a spíše levnější produkty naopak hledáme obaly, které jen minimálně zvyšují cenu 
koncového produktu (např. rozložitelné plasty, papír atp.). V sociálním zemědělství, kde potřebujeme navíc 
i výrazněji komunikovat se spotřebitelem všemi dostupnými formami, je vhodné obal využívat i ke sdělení 
informací/prezentaci. Vedle samotných potisků na obalu produktu lze např. připojovat informační leták. 
Další možností diverzifikace produktu je jeho modifikace s pomocí přísad, kdy se ze základního produktu 
může stát celá série lišící se např. přidanými dochucovadly (např. bylinky, soli, sladidla, koření atp.). 
S pomocí přísad lze měnit např. i barvu či vůni produktu, přičemž zejména různé barevné modifikace 
mohou být dobře využitelné při cílení na různé cílové skupiny zákazníků. 
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Marketingově velice dobře využitelnou možností diverzifikace produktu je i možnost změny tvaru. Ta může 
mít buďto praktický důvod (např. sýr rovnou nastrouhaný, coby přísada při vaření, či malé velikosti těstovin 
pro děti), nebo jde čistě o estetickou záležitost. Např. tvrdé sýry vykrajované do podoby postaviček, zvířat 
atp. jsou velmi atraktivní pro děti a obdobná modifikace tvoří přidanou hodnotu oproti tradičním 
tvarům/balením. Některé z výše zmiňovaných modifikací zvyšují potřebu ruční práce, což v rámci 
sociálního zemědělství poskytuje širší možnost zapojení uživatelů do procesu výroby.  
Další způsoby diverzifikace nespočívají v přímých změnách základního produktu, ale v navazování dalších 
aktivit/služeb, či vytváření dalších produktů ze stejné základní suroviny. Do první skupiny patří např. služby 
spojené s prostředím, ve kterém produkt vzniká (terapeutické a relaxační pobyty, agroturistika, možnost 
teambuildingových akcí v rámci sociální farmy, focení, pořádání oslav, svateb atp.). Do druhé skupiny pak 
jednoduše tvorba pestřejší škály finálních produktů ze základní suroviny, např. hrozinek, vína, limonád a 
šťáv, či želé z hroznového vína. 

 

3.2.7 Volba cílového trhu – Komu budeme prodávat? 

Pokud vstupujeme na trh s novým výrobkem, nebo hodláme rozšířit prodej výrobku stávajícího, je nutným 
krokem volba cílového trhu. Pomocí segmentace trhu je potřeba si potenciální zákazníky rozdělit do skupin 
a zvolit ty skupiny, kterým hodláme náš výrobek prodávat. Podle volby skupiny pak upravujeme nejen 
samotný produkt, ale i jeho balení, propagaci, formy distribuce a v neposlední řadě cenu. Za špatnými 
prodeji konkrétního produktu sociálního zemědělství nemusí být vždy jeho případná nekvalita, vyšší cena, 
či neatraktivnost, ale mnohdy jde pouze o zacílení prodeje na nevhodný tržní segment. Bez ohledu na to, 
jaký výrobek, kterému tržnímu segmentu prodáváme, je vždy nutné dodržovat základní pravidla při 
komunikaci se zákazníkem, vyhledávat zpětnou vazbu a snažit se zákazníka motivovat k opakovaným 
nákupům nejen bonusy, odměnami a kvalitou vlastního výrobku, ale i vtažením do dialogu o produktu, 
který mu dá pocit partnerství a podílení se na utváření vašeho produktu. V rámci sociálního zemědělství je 
potřeba věnovat volbě cílové skupiny zvláštní pozornost, přičemž velké rozdíly nacházíme nejenom mezi 
jednotlivými zeměmi, ale I mezi jednotlivými region v rámci zemí. Obecně však platí, že produkty sociálního 
zemědělství je ideální cílit na skupiny, které mají tendenci nakupovat výrobky s širšími přidanými 
hodnotami nemateriálního typu, skupiny finančně zabezpečenější či se specifickým vztahem k mostu 
vzniku produktu či skupině uživatelů na tvorbě produktu se podílející. 

3.2.8 Cena – Za kolik budeme prodávat? 

Vlastní tvorba ceny na základě nákladů na výrobu a předpokládané marže/zisku, je popsána v části týkající 
se business planu, avšak cena je i nástrojem marketingu. Cena je velmi důležitým, mnohdy i hlavním a 
jediným, kritériem, ke kterému zákazník přihlíží. Důležité je si uvědomit, že cena se liší nejen u jednotlivých 
výrobků, ale i u jednoho výrobku v závislosti na tom, v jaké fázi životního cyklu se nachází. Životní cyklus 
výrobku i jeho jednotlivé části trvají různě dlouho u různých výrobků, avšak zpravidla se hovoří o čtyřech 
fázích, kterými je uvádění na trh, růst, zralost a pokles. U nových výrobků se dá při stanovování ceny volit 
z různých strategií, často právě na základě výběru cílové skupiny, pro kterou je výrobek určen. Cena 
produktu tak může být na začátku:  

 
a) Vyšší – tato strategie je vhodná, pokud je naší cílovou skupinou spotřebitel toužící  po novince na 
trhu. V případě produktů sociálního zemědělství sem nejčastěji spadají zákazníci, kteří berou tyto produkty 
jako módní trend, vyhledávají na trhu s nimi speciality a luxusní produkty a kupují zejména produkty, které 
mají punc výjimečnosti a nejsou cíleny na široké tržní spektrum 
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b) Srovnatelná s konkurencí – v případě, že na trhu již existují podobné výrobky, zákazníci jsou zvyklí na 
jejich určitou cenu a prodejce nechce vyvolávat s konkurencí  cenovou válku, je možné přizpůsobit 
cenu konkurenčním výrobkům a snažit se přilákat zákazníky jinými faktory. 

 
c) Nižší – používá se zpravidla při velké konkurenci na trhu, prodejce se snaží  přitáhnout ke svému 
produktu maximum zákazníků, a to i za cenu dočasné ztráty,  která bude vykompenzována v 
pozdějších cyklech výrobku. Někdy lze obdobnou cenu  stanovit i pro výrobky, které si potřebují získat 
důvěru zákazníka. Tuto strategii není  vhodné volit u produktů s vysokými výrobními náklady a produktů 
luxusních. Při  tomto způsobu cenové politiky musí být prodávající připraven pokrývat rychle velmi 
širokou poptávku. 

 
Běžnou strategií je i stanovení ceny končící devítkou (9,90, 99,-, 199,-, atd.) či ve vztahu k celkové ceně 
relativně blízko pod následující "kulatou" částkou (1490,-, 2990,- 9900,- atd.). Zákazníci mají tendenci 
sledovat první číslice v ceně, a proto pak uvažují o produktu jako by jeho cena byla v nižší kategorii, než 
skutečně je. Vzhledem k tomu, že tento trik již řada spotřebitelů zná, je další možností nastavit změnu u 
víceciferných cen i v předposlední číslici (189,-, 1180,-, 2489,-, atd.). Tato strategie by neměla být využívána 
u produktů, u nichž chceme vzbudit dojem luxusu. Cena produktu by se neměla měnit příliš často, 
optimálně jenom při změnách životního cyklu výrobku. 
V případě produktů sociálního zemědělství lze vyšší cenu zdůvodnit jeho přidanými hodnotami, přičemž 
část obvyklých cílových skupin zákazníků počítá s vyššími výdaji, které považuje za určitou formu podpory 
realizátorům sociálního zemědělství. Nemusí to však být pravidlem, a i v rámci sociálního zemědělství 
nacházíme produkty, u nichž se nastavování cenové strategie z marketingového hlediska nijak neliší od 
běžných produktů. 
 

3.2.9 Značka, komunikace, propagace – Jak se budeme prezentovat? 

Kapitola popisuje vytvoření značky, její význam, možnosti komunikace se zákazníky a dalšími účastníky trhu 
a propagaci produktu. Kapitola také popisuje sociální trendy a možnosti jejich využití v marketingu. 

3.2.9.1 Značka 

Pro marketing produktů sociálního zemědělství, kde je významným faktorem vazba zákazníka na 
producenta je velmi důležitá značka. Ta je v podstatě označením výrobce nebo prodejce a slouží jako jakási 
záruka standardu kvality. Značka odlišuje výrobek od obdobných výrobků konkurence, usnadňuje 
identifikaci produktu a podílí se na tvorbě image. Znalost značky a její pozitivní vnímání je jedním ze 
základních kroků směrem k získání věrného zákazníka. Propagace značky však bývá velmi nákladná, takže 
není vhodná pro každý produkt a v některých případech je i v rámci sociálního zemědělství lepší zvolit cestu 
v podstatě anonymního prodeje suroviny, polotovaru či produktu dalším zpracovatelům či obchodníkům, 
kteří na produkt umístí svou vlastní značku. Tím se sníží náklady na marketing a logistiku, avšak za cenu 
potlačení vlastní značky, a tedy možnosti vytvoření vazby mezi produktem a producentem pro 
spotřebitele. Vlastní zaběhnutá značka může také v některých případech opravňovat k navýšení ceny. 

3.2.9.2 Komunikace 

Pod pojem marketingová komunikace lze zahrnout všechny způsoby a cesty, kterými probíhá přímá i 
nepřímá interakce se zákazníky. Cílem komunikace je podpora výrobků, služeb, či image firmy. Forem 
komunikace je celá řada, důležité je, neomezovat se jen na jednu či několik málo z nich, ale využívat plně 
všechny oblasti komunikace. Nejběžnějším komunikačním nástrojem je reklama, dalšími možnostmi jsou 
sponzoring, pořádání různých akcí, informování při prodeji, nepřímá propagace přes média (informativní 
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články, reportáže), zasílání informací o produktech, službách či firmě poštou nebo elektronicky., atd. 
Všechny tyto formy komunikace by měly směřovat k vytváření pozitivního dojmu o firmě a sloužit k 
propagaci. Komunikace je v případě sociálního zemědělství zvláště důležitá, protože teprve dobře 
informovaný zákazník dokáže pochopit a ocenit přidané hodnoty, které produkty sociálního zemědělství 
přináší.  

3.2.9.3 Využití trendů prodeje v komunikaci 

Specifičtí jsou i zákazníci, kteří produkty sociálního zemědělství ve větším měřítku kupují. Vyplatí se proto 
sledovat trendy a podle nich přizpůsobovat propagaci těchto produktů a jejich prodej. Ačkoliv samotné 
trendy nemusí mít se sociálním zemědělstvím (resp. s jakoukoliv formou zemědělství či výroby) vůbec nic 
společného, lze je velmi dobře využívat i při prodeji jeho produktů. Za trendy prodeje můžeme označit: 
 

• Potřeba změny 

Současní spotřebitelé hledají odlišení od standardního způsobu života ve všech směrech – od výběru 
dovolené, oblečení až po stravování. Produkty sociálního zemědělství tuto změnu či odlišnost přináší, a 
proto je potřeba při propagaci zmiňovat i tento aspekt vybočení ze zaběhnutých kolejí. 
  

• Přání individuality 

Řada spotřebitelů je ochotna zaplatit vyšší cenu za výrobky, které nejsou na trhu běžné, kterými se odliší 
od ostatních. Zvláštností produktů sociálního zemědělství může být kromě specifického původu produkce 
i specifičnost balení a prodeje. Zároveň je možné u vybraných typů produktů (např. sýry, víno, maso) 
vytvořit luxusní značku, která plně uspokojuje tuto potřebu nákupu unikátního produktu. V rámci 
sociálního zemědělství, díky obvykle vyššímu stoupni využití přímé ruční práce, lze vyrábět i produkty na 
zakázku pro konkrétního zákazníka. U těch se zpravidla cena pohybuje výrazně výše než u sériové výroby, 
což může být pro řadu realizátorů sociálního zemědělství optimální cesta k posílení ekonomické 
udržitelnosti 
 

• Odstranění anonymity 

Městský způsob života i další faktory jsou příčinou rostoucí anonymity a odosobnění řady činností, včetně 
prodeje. Někteří spotřebitelé proto vyhledávají obchody či prodejní místa, kde jsou oslovováni jménem, je 
jim připraveno zboží podle přání, doporučeno jeho využití, kde mohou být přítomni vlastní produkci či 
zpracování a kde vědí, od koho produkt nakupují (znalost příběhu produktu) a vidí jeho vznik v širším 
kontextu. Odstranění anonymity je i jedním z principů sociálního zemědělství. Subjekty zapojené v 
sociálním zemědělství by měly otevřeně komunikovat se spotřebitelem, klást důraz na původ produktu. 
Toho lze nejlépe dosáhnout při přímé distribuci. Tento trend, který přebírá i konvenční produkce, je jedním 
z nejlépe využitelných při propagaci a prodeji produktů sociálního zemědělství. 
 

• Potřeba úspory času 

Zvláště u spotřebitelů v produktivním věku roste potřeba nakoupit v jednom místě co nejvíce výrobků 
denní (týdenní) spotřeby. Navíc chtějí mít výrobky neustále dostupné (prodloužená otevírací doba, 
nepřetržitý provoz prodejen včetně víkendů). Tento trend souvisí se zařazením produktů sociálního 
zemědělství do sortimentu supermarketů. Při přímém prodeji je třeba zvážit možnosti zpracovatele i 
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prodejce a efekt respektovaní tohoto trendu, zpravidla však bývá lepší vyhovět mu díky nepřímé distribuci 
(přenesení časové náročnosti na další článek obchodního řetězu) či umožnit nákup on-line. 
 

• Pohodlnost 

Spotřebitel si přeje (zejména) potravinářské výrobky, jejichž úprava je rychlá a nenáročná z hlediska 
kuchařských dovedností. Příkladem takových produktů může být omytá a nakrájená zelenina, čerstvě 
lisovaná ovocná šťáva, krájený sýr nebo salám. Mírné zvýšení náročnosti přípravy lze v těchto případech 
často kompenzovat zvýšenou cenou, aniž by to zákazníka odradilo od nákupu. Zároveň jsou tyto dodatečné 
úpravy často vhodnou činností pro skupiny uživatelů zařazené do sociálního zemědělství. 
 

• Velikost balení 

Narůst individualismu vede k odbourání tradice rodinné večeře u jednoho stolu. Každý člen rodiny má 
obvykle různý časový program i rozdílné nároky na stravování. Roste počet jednočlenných domácností. 
Stále více jsou žádány malé, tzv. svačinové porce. Výrobce i prodejce proto musí předkládat různé velikosti 
balení. U rozdílných balení se dá dobře operovat s cenou tak, že na jednu stranu je zákazník motivován k 
nákupu větších množství (zvýhodněné ceny velkých balení), nebo si naopak za produkt připlácet (dražší 
malá balení). 
 

• Konzumace mimo domov 

V řadě profesí je velmi rozvinuté závodní stravování a stravování v práci obecně – konzumace hlavního 
teplého jídla v jídelně, či na pracovišti. Roste počet strávníků v restauracích a bufetech, i těch kteří si nosí 
připravené jídlo např. do kanceláře. Pro přímého prodejce je důležité navázat kontakt s velkými 
kuchyněmi, případně se sdružit s dalšími přímými výrobci a prodejci tak, aby byly požadavky odběratele 
(závodní, školní kuchyně, nemocnice, restaurace apod.) uspokojeny. I velcí odběratelé vyžadují produkty 
upravené (umyté, oloupané, nakrájené …). Další cestou je příprava prakticky hotových jídel, která stačí jen 
rozbalit, či ohřát, pro jednotlivce.  V rámci sociálního zemědělství lze tento trend navázat i na snahu 
některých firem působit pozitivně a podporovat svůj region. Příkladem pak může být např. dodávání 
čerstvých svačin pro management korporací, které jsou ochotny platit I výrazně vyšší cenu za přidané 
hodnoty produktu sociálního zemědělství (zvláště pokud jde o kombinaci i s dalšími přidanými hodnotami 
podobného typu). 
 

• Regionální nabídka 

Globalizace ve stravování (stejný Big Mac na takřka celé planetě) vyvolává potřebu změny (viz. trend 1) 
Potřeba změny). Současně s růstem volného času se více cestuje a významný narůst tak zaznamenává 
rekreace na venkově (agroturistika, ekoturistika, lehká turistika). Kombinace poskytování ubytovacích 
kapacit a stravovaní je v řadě zemí (Rakousko, Švýcarsko) hlavním zdrojem příjmů na venkově. Dodávka 
místních specialit restauracím v regionu či přímá příprava tradičních jídel je velmi efektivním způsobem 
přímé realizace produkce sociálního zemědělství. Princip regionality se dá navíc velmi silně zúročit při 
propagaci těchto produktů. 
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• Vliv dětí 

Poklesem počtu dětí v rodině a změnou tradiční výchovy se zvýšila pozice dětí v rodině. Zvláště při 
nákupech často spolurozhodují o druhu kupovaného zboží nebo již od raného věku dostávají prostředky 
na nákup zboží, především potravin (svačiny). Přímý prodejce proto musí nabízet takové výrobky, které 
odpovídají dětským přáním (pestrá struktura, drobné kousky, menší balení, chuť, barevné a přitažlivé obaly 
I úpravy samotného produktu). Při prodeji ze dvora lze přilákat zákazníky právě přes zájem dětí o domácí 
zvířata, rostliny, způsob získávání produkce, hry v přírodě a další aktivity snadno propojitelné s realizací 
sociálního zemědělství.  
 

• Mládnutí seniorů 

Stárnutí populace přináší zvýšení podílu důchodců ve společnosti. Lepší zdravotní stav seniorů i jejich větší 
aktivita, především snaha „dohnat zameškané“ – cestovat, setkávat se s přáteli, zdravě se stravovat, 
odpočívat na venkově, v přírodě, přináší příležitost pro přímý odbyt produktů sociálního zemědělství. 
Nabízí se spojení s nabídkou letního bytu, turistického průvodce, poznávacích programů, rehabilitačních 
kůr, relaxačních pobytů apod. (viz. trend 8) Regionální nabídka). 
 

• Nákup a požitek 

Při nákupu zemědělských výrobků formou přímého prodeje spotřebitel očekává kromě zboží i další zážitky. 
Možnost ochutnávky, rady, seznámení s produkčním procesem, možnost her pro děti (viz. trendy 3) 
Odstranění anonymity a 9) Vliv dětí). Mezi specifické formy odbytu vyhovující tomuto požadavku patří 
samosběr (zákazník se podílí na sklizni nebo si sám sklízí produkty) nebo spolupráce při pěstování zeleniny 
a ovoce až po „samovýrobu“ na pozemcích zemědělce. Často lze sdružit více zájemců a napomoci vytvoření 
skupiny lidí blízkého zájmu (využité volného času, výchova dětí). Zároveň je tento trend dobrou příležitostí 
pro propojování propagace a prodeje dalších navazujících produktů a služeb. Zvláště v případě sociálního 
zemědělství tak často vzniká velká tendence zákazníků vice a dlouhodoběji podporovat realizátora 
sociálního zemědělství, resp. skupiny uživatelů u něj působící. 
 

• Rostoucí požadavky zákazníků 

Konkurence v oblasti prodeje potravin je obrovská. Produkty sociálního zemědělství jsou specifickým 
zbožím prodávaným obvykle za vyšší cenu, zákazník proto očekává kromě splnění standardních požadavků 
(hygiena prodeje, čistota, kvalita, úroveň zpracování, balení) i něco navíc. Zvláštností produktů sociálního 
zemědělství je jejich původ, resp. specifická přidaná hodnota. Řada zákazníků ocení možnost seznámení s 
produkčním procesem, získání dalších informací o původu zboží, jeho vlastnostech a využití. Při splnění 
vyšších požadavků zákazníků lze využít i prvky obsažené v trendu 2) Přání individuality, 8) Regionální 
nabídka a 11) Nákup a požitek.  
 

• Dodávky domů 

Redukce stálých obchodů na venkově činí potíže zvláště starším lidem. Ale i u lidí v produktivním věku 
roste zájem o dodávku zboží (potraviny, hotová jídla) do domu. Při dodávce zboží domů a pojízdném 
prodeji je důležitá přesnost, spolehlivost, možnost výběru, kvalita (zvláště čerstvost) produktů. Telefonické 
objednávky jsou již takřka zcela nahrazeny nabídkou produktů přes internet. Jinou formou je vytvoření 
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relativně stále sítě zákazníků pravidelně odebírajících naše produkty (zásilkové balíčky, dovoz brambor, 
ovoce, zeleniny domů na uskladnění přes zimu, dodávky sezónního zboží apod.). Cílení na trend dodávek 
domů, pokud to je pro daného producenta možné, je další z možných forem propagace a prodeje produktů 
sociálního zemědělství. 
 

3.2.10 Distribuce – Jak to dostaneme k našim zákazníkům? 

Klíčovým krokem, který často rozhoduje o případném úspěchu či neúspěchu daného produktu je volba 
formy distribuce.  Distribuce neřeší jen jak technicky dostat produkt od výrobce k odběrateli, ale i kdy, v 
jakém množství a jakou formou toto učinit. Základní dělení forem distribuce je na distribuční cesty přímé 
a nepřímé. Zatímco u nepřímých distribučních cest se mezi producentem a spotřebitelem objevují ještě 
další mezičlánky, u cest přímých producent své výrobky dodává rovnou koncovému spotřebiteli. Obě formy 
distribuce mají své výhody i nevýhody a jsou různě vhodné pro různé typy producentů.  
Mezi výhody přímé distribuce obecně patří vytváření přímé vazby se zákazníky a tím z dlouhodobého 
hlediska vybudování jejich loajality, možnost prodej lépe organizovat a nesvěřovat zodpovědnost za 
úspěch a jednání se zákazníkem do cizích rukou, možnost vyššího zisku při udržení relativně nízké ceny, 
která vznikne odstraněním nákladů a marží vytvářených dalšími články obchodního řetězce, či lepší 
možnost propojení prodeje s nabídkou dalších služeb (agroturistika). V sociálním zemědělství se právě 
přímé distribuční cesty jeví jako ideální kvůli přímé komunikaci se zákazníkem, včetně možnosti jeho 
pobytu přímo na sociální farmě a obecně kvůli možnosti lepšího informování o produktech a jejich 
přidaných hodnotách i širším kontextu jejich vzniku.  
Nevýhodou přímé distribuce je pak zejména časová náročnost, kdy čas věnovaný prodeji a komunikaci se 
zákazníkem nemůže být využit pro vlastní produkci, náklady spojené s prodejem spotřebiteli (např. 
vybavení vlastního obchůdku, pronájem stánku na tržišti atd.) a dalším zušlechťováním produktu (loupání, 
omývání, balení...) a přímá zodpovědnost za přilákání a udržení koncového odběratele. U nepřímých forem 
distribuce je většina bodů naopak, rámcově se dá říci, že nevýhoda nižších zisků, závislosti vlastního 
úspěchu na úspěších koncového prodejce a ztráty možnosti budovat vztah se zákazníkem je 
kompenzována výhodou nižší časové náročnosti, snížením nebo absencí nákladů na prodej a přenesením 
odpovědnosti za finální prodej spotřebiteli na někoho jiného.  
Na distribuci lze nahlížet i jako na formu komunikace, protože jednak může vypovídat o celkovém přístupu 
sociálního zemědělce a zároveň v jejím rámci mohou být různými způsoby šířeny informace. 
 
Přímé distribuční cesty 
Přímá forma distribuce může být realizována různými způsoby, přičemž příklady distribučních cest mohou 
být: 

• Prodej na tržnicích 
• Zásilkové služby (bedýnky), internetové obchody 
• Prodej ze dvora 
• Vlastní sběr 
• Nákupní společenství 

 
Prodej na tržnicích představuje jednu z nejběžnějších forem přímé distribuce, zákazníci mají díky většímu 
množství prodejců na jednom místě větší možnost výběru, pro samotného prodejce může být u této formy 
distribuce nevýhodou přímá konkurence v místě prodeje a omezené možnosti tvorby vazby mezi 
zákazníkem a farmou coby místem produkce, výhodou je pak zpravidla vysoká pravděpodobnost 
přítomnosti většího množství zákazníků cíleně vyhledávajících produkty se specifickými přidanými 
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hodnotami. Tento prodej bývá vhodný pro produkty nabízené sezónně a doplňující permanentně nabízený 
sortiment. Specifickou formou tohoto typu distribuce může být i prodej mimo organizované trhy, na 
frekventovaných místech (dopravní křižovatky, výletní místa atd.).  
Prodej pomocí zásilkových služeb a internetových obchodů je formou distribuce, která v současné době 
nabývá na síle. Zákazníci čím dál tím více preferují tuto pohodlnou formu nákupu, která jim navíc šetří čas, 
producenti zase nachází na internetu nová pole působnosti a možnost oslovovat plošně velká množství 
potenciálních zákazníků, kteří by jinak neměli možnost se o nich dozvědět. Tento způsob prodeje může mít 
řadu forem navazujících na objednávkový systém (zásilkový prodej), rozvoz do domu či na určené místo 
apod.  Podle druhu zboží, cenových relací, okruhu zákazníků je možné zajistit zasílání zboží poštou nebo 
osobním dodáním, např. v období před svátky (krocan, husa, ryby) nebo před zimou na uskladnění (zelí, 
brambory) či v pravidelných intervalech (denní – mléko, pečivo, týdenní – maso, sýry).  
Hlavní nevýhodou internetových a zásilkových forem prodeje bývají dodatečné náklady na dopravu, které 
navyšují cenu. Proto tuto formu prakticky nelze využívat pro prodej malých objemů produkce, zvlášť u 
levného zboží. Částečné řešení může být v prodeji formou bedýnek, kdy je zákazníkovi dodávána větší 
zásilka zboží různých druhů a typů. Od klasického zásilkového prodeje se odlišuje hlavně větší sezónností 
a možností dodávat i produkty čerstvé, podléhající kazivosti. Kromě varianty, kdy si kompletní obsah zásilky 
určuje sám zákazník je možný i prodej předpřipravených kolekcí s různými typy a druhy zboží, což prodejci 
umožňuje prodat i přebytky produktů, které nemůže prodat v běžném prodeji.  
Další formou přímé distribuce je prodej ze dvora.  Ten může být realizován v zásadě dvěma způsoby, a to 
sice jednodušší formou přímého prodeje bez existence obchodu na farmě, nebo obchodem ve dvoře. 
Vlastní obchod ve dvoře má smysl, pokud bude zásoben širším sortimentem a veden po cely rok. Jako 
základní sortiment se nabízejí vajíčka a zelenina (tyto produkty kupují spotřebitelé pravidelně po celý rok). 
Doplňkem mohou být brambory, maso, ovoce, zpracované ovoce a obecně trvanlivější produkty (např. 
marmelády, sušené ovoce, med, těstoviny). Dalším doplňkem může být nepotravinářské zboží (např. suché 
kytice a květiny k celoročním příležitostem, kožky, výrobky ze dřeva apod.). Šíře a kvalita sortimentu 
podpoří zájem spotřebitelů, ale současně nutí k pestřejší produkci či zpracování a balení, či doplnění zboží 
od jiných producentů.   
Jednodušší a pro řadu zemědělců vhodnější metodou je přímý prodej ze dvora, bez existence obchodu ve 
dvoře. Tento prodej je více závislý na sezónnosti a bývá zpravidla doplňkem k dalším formám prodeje, 
například pro odbyt produktů, které jsou v nadbytku a neodpovídají přesně požadavkům odběratelů nebo 
pro prodej na tržnici. Z tohoto důvodu může zákazník v některých případech očekávat, že při prodeji ze 
dvora nakoupí produkty levněji. 
Prodej ze dvora se jeví jako ideální distribuční cesta pro ty formy sociálního zemědělství, kdy chce jeho 
realizátor přilákat klienty přímo do místa vzniku produktu, a to jednak za účelem vytvoření pevnějších 
vazeb mezi spotřebitelem a sociální farmou a také kvůli ideální možnosti představit a nabídnout 
zákazníkovi další své produkty a služby. Výhodou prodeje ze dvora je jednoznačně možnost vybudovat si 
se zákazníky bližší vztah a umožnit jim vytvořit si tento vztah i k samotné farmě. Výhodou je také snížení 
nákladů na přepravu, nevýhodou naopak potřeba vytvoření prodejního místa a také časová náročnost a 
nutnost věnovat se prioritně zákazníkům. 
Specifickou formou přímého prodeje je vlastní sběr. Tato forma spočívá v dohodě mezi zemědělcem a 
zákazníkem, který si sám nasbírá určité produkty. Hlavním efektem je úspora ruční práce (sběr) a dopravy 
ke spotřebiteli (tj. dvou nejzákladnějších nákladových položek), která se promítne do nižší ceny produktu. 
Kromě jahod se tímto způsobem dají sklízet i fazole, hrášek, brambory, angrešt či rybíz, ale i ovoce ze 
stromů nebo květiny. Tento způsob „nákupu“ produktu může být formou aktivního odpočinku, lze ho 
zajímavě spojit s rodinným výletem, seznámením dětí s prací v zemědělství, životem na vesnici. Může být 
motivací pro naplánování rodinné dovolené na venkově či dalších rekreačních aktivit. Do výhod kromě výše 
zmíněného patří i snížení dalších nákladů (třídění, balení, skladování...), přímá platba v hotovosti a tvorba 
vazby mezi farmou a zákazníkem. Nevýhodou je zodpovědnost zemědělce za případné škody nebo úrazy 
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zákazníků, během sezóny nezbytnost dlouhé "otevírací doby" a vliv vnějších faktorů (špatné počasí nebo 
nedostatek zákazníků může výrazně ovlivnit výdělek). Pro sociální zemědělství je tato forma distribuce 
velmi vhodná a může přispívat ke zvyšování loajality zákazníka. 
Nákupní společenství, která jsou další z forem přímé distribuce vhodné pro sociální zemědělství. Částečně 
se podobající zásilkovým službám, jedná se o systém, při kterém si místní spotřebitelé předplatí celoroční 
nebo celosezónní odběr čerstvých produktů. Zemědělec tak získává jistotu odběru produkce, nejprve si 
však musí vybudovat u zákazníků jistou úroveň důvěry a spokojenosti s nabízenými produkty. 
 
Nepřímé distribuční cesty 
Obdobně jako přímá, i nepřímá forma distribuce může být realizována řadou způsobů. Patří sem například: 

• Zprostředkovatelé 
• Velkoobchody 
• Zpracovatelé produktů a výrobci potravin 
• Restaurace a hotely 
• Velkokapacitní kuchyně 
• Maloobchod (prodejny potravin) 
• Specializované prodejny s místními produkty a produkty s další přidanou hodnotou (produkty 

sociálního zemědělství, bioprodukty, zdravá výživa…) 

 
Největší výhodou nepřímé distribuce, která je platná pro všechny její formy, je přenesení starostí s 
prodejem na někoho jiného. Význam velkoobchodu zároveň v současné době roste, což posiluje i prodej 
surovin či produktů přes zprostředkovatele zpracovatelům a výrobcům. V těchto případech a obdobně 
často i při prodeji velkokapacitním kuchyním, však zpravidla dochází ke ztrátě "značky", protože mezi 
finálním produktem a místem vzniku suroviny, či polotovaru není pro koncového zákazníka žádná zřetelná 
vazba a spotřebitel zpravidla ani neví, odkud zakoupený produkt pochází. Z tohoto pohledu se nepřímé 
formy distribuce jeví jako méně vhodné pro řadu farem zapojených do sociálního zemědělství. Podobný 
případ může často nastat v případě prodeje restauracím a hotelům, kde však lze u některých produktů 
domluvit jistou exkluzivitu a propojení s konkrétním místem původu (farmou).  
Další možností v rámci nepřímé distribuce je prodej v supermarketech a dalších prodejnách potravin. Velká 
část konzumentů (nejen z měst) nakupuje v supermarketech, protože je to pro ně pohodlnější (větší výběr, 
úspora času) a levnější. V supermarketech se nakupuje obvykle větší množství potravinářského zboží do 
zásoby, proto je větší zájem o trvanlivé výrobky, nebo alespoň výrobky s delší lhůtou spotřebování. Roste 
i zájem o hotové výrobky nebo polotovary s vysokým stupněm zpracování a přípravy. Supermarkety mají 
zájem o rozšíření sortimentu, a navíc jim prodej produktů sociálního zemědělství zvyšuje sociální image u 
spotřebitelů. Tím vznikají velké odbytové možnosti využitelné i pro produkty sociálního zemědělství, ale 
současně vzniká i řada problémů vyplývajících z podstatných rozdílů mezi filozofií nadnárodních řetězců a 
sociálního zemědělství. Sem patří zejména výrazná orientace na co nejnižší cenu (i za cenu potlačení 
principu regionality). Sociálnímu zemědělci a jeho vazbám na zákazníka také škodí poměrně častá snaha 
velkých řetězců prodávat zboží pod svou vlastní značkou, či preference trvanlivých produktů před 
čerstvými, avšak rychle kazivými.  Napojení na supermarkety je však možné převážně jen pro 
velkoobchodníky (trvalé dodávky velkých objemů) a nese s sebou i soustavný tlak na snížení cen a 
přizpůsobování se jejich požadavkům. V tomto prostředí je zpravidla pro produkty sociálního zemědělství 
obtížné prorazit, a to i v případě, že jim řetězce např. v rámci CSR vychází vstříc a na umístění produktů 
sociálního zemědělství nekladou takové požadavky jako u běžných výrobců. 
Mezi další odbytiště patří i specializované prodejny s místními produkty a produkty s další přidanou 
hodnotou. Ty na jednu stranu často zajišťují alespoň základní informační servis pro zákazníka a častěji 
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umožňují vytváření alespoň částečných vazeb na primárního producenta, zároveň jsou navštěvovány 
zákazníky, kteří u produktů přidané hodnoty vyhledávají a je tedy vyšší pravděpodobnost, že pro ně budou 
atraktivní I produkty sociálního zemědělství. Vzhledem k obvykle specializovanější a užší struktuře 
sortimentu je pro zákazníka nákup ve specializovaných obchodech často jen doplňkovou aktivitou k 
hlavnímu nákupu, který realizuje někde jinde. Další nevýhodou bývá zpravidla vysoká cena produktu pro 
koncového zákazníka, která může část spotřebitelů odradit od dalších nákupů a zájmu o sociální 
zemědělství a jeho produkty vůbec. 
 

3.3 Specifika marketingu v sociálním zemědělství a podnikání – Co funguje jinak? 
Produkty sociálního zemědělství zpravidla nemohou konkurovat konvenční produkci nejobvyklejším 
nástrojem – tedy cenou, proto má určitá specifika i jejich marketing. Noví zákazníci, kteří doposud produkty 
sociálního zemědělství neznali a nenakupovali, jsou většinou získáváni z řad osob se vztahem k sociálním, 
ale např. i environmentálním hodnotám. Právě u těchto cílových skupin lze očekávat ochota z přidané 
hodnoty nemateriálního charakteru připlácet. Dílčí strategie se pro jednotlivé výrobky liší, v první fázi je 
však potřeba dostatečně zdůrazňovat přidané hodnoty produktů sociálního zemědělství a zajistit pro 
zákazníka dostatečné množství jasně formulovaných informací, které by jej měly motivovat k 
upřednostnění tohoto produktu před produktem konvenčním. 
Specifičnost produkce sociálního zemědělství se tedy zohledňuje v průběhu celého marketingového 
procesu počínaje volbou cílové skupiny a zacílením reklamy a úpravou vizáže finálního výrobku konče. 
Kromě zacílení na přidané hodnoty produkce sociálního zemědělství se lze při volbě marketingových 
opatření zaměřit na propojení vlastního prodeje výrobku s dalšími službami, které v rámci 
mimoprodukčních aktivit sociální zemědělec rozvíjí. Využívání a pořizování si některých z těchto služeb by 
mělo zákazníka dovést i k nákupu produktu sociálního zemědělství. Obecně platí, že velká část úspěchu v 
tomto směru spočívá v dobré informovanosti zákazníka, proto je možné některé služby propojit se 
vzděláváním zákazníka, který pak díky nově nabytým informacím získává další motivaci k nákupu produktu 
sociálního zemědělství. Příkladem může být poskytování informací o péči o klienty, které zákazník obdrží v 
rámci agroturistiky. Silným motivačním faktorem, s kterým lze v marketingu produkce v sociálním 
zemědělství pracovat, je i princip regionality, který zesiluje v kombinaci s ekologickou produkcí.  
V rámci marketingu produkce sociálního zemědělství je potřeba více operovat se vzděláváním zákazníka, 
a to mnohdy i ve směrech, které se vlastního produktu dotýkají pouze okrajově. Platí, že zákazník, který se 
na základě uceleného souboru informací rozhodl k nákupu těchto produktů, je věrnější než spotřebitel, 
který se k produkci ze sociálního zemědělství dostal jednorázově a bez dostatečného vědomostního 
základu, přičemž právě věrnost zákazníka našemu produktu by měla být jedním z hlavních marketingových 
cílů. Obecně platí, že zapojení subjektu realizujícího sociální zemědělství do života místních komunit 
výrazně podporuje ochotu lokálních zákazníků daný subjekt podporovat a kupovat jeho produkty a služby.  
 

4. Fundraising a plán na získání zdrojů  
Kapitola stručně shrnuje strategie získávání zdrojů pro iniciativy sociálního zemědělství. To zahrnuje řešení 
organizačních aspektů, načasování a vyhodnocení navrhovaných úspěchů. Fundraisingem se rozumí 
systematické získávání finančních a nefinančních prostředků k zajištění udržitelnosti a rozvoje organizací a 
iniciativ v souladu s principy a pravidly, která jsou předmětem každé kampaně. 

Každá organizace nebo aktivita je „jedinečná“ ve svých specifikách, aspiracích a omezeních. Totéž platí pro 
strategii získávání finančních prostředků. Co by mělo být jeho součástí, závisí mimo jiné na tom, kdo se 
podílí na fundraisingu v organizaci: existuje ředitel fundraisingu, realizátor programu, ekonom, externí 
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fundraiser nebo je to něčí úkol navíc? Volba správného přístupu ovlivní, jak je organizace rozvinutá, její 
dlouhodobou udržitelnost, její poslání, kde a jak realizuje své aktivity, kolik profesionálních zaměstnanců 
a dobrovolníků má a jaké mají zkušenosti. V každém případě, pokud usilujeme o úspěch, vyžaduje 
fundraising tým oddaných lidí. 

Stručně řečeno, získávání finančních prostředků je součástí strategického plánu, který řeší základní 
problémy organizace, včetně její pozice, ambicí, příležitostí a reakce na výzvy. 

4.1 Proč plánovat a zavádět finanční systém? 
Jednoduše řečeno: učinit organizaci finančně stabilní a dále se rozvíjet. 
Plánování předpokládá definování projektů, jejich obsahu a cílové skupiny, což pomáhá stanovit identitu 
organizace. Je nutné mít jasné poslání a záměr, které zajistí směr pro fundraisingové aktivity. V tomto 
smyslu fundraising zachycuje podstatu a poskytuje užitečný nástroj pro shrnutí hodnot organizace 
externím zúčastněným stranám. 
Bez jasně definovaného poslání a programů, které mají být realizovány, není možné ve stanovené lhůtě 
vytvořit roční rozpočet, ze kterého bude fundraiser vědět, kolik, za co a kdy je třeba získat potřebné 
finanční prostředky. U tohoto typu operací je vhodné mít trojúhelníkový tým, který se skládá z finanční 
sbírky, PR a manažera. V menších organizacích mohou tyto tři funkce zastávat pouze jeden nebo dva lidé, 
což však stále znamená „tří funkční“ myšlení. V obou případech se jedná o náročný úkol; pro finanční 
stabilitu a rozvoj je to však zásadní. 
Fundraising je zásadní pro celkové ekonomické řízení a bude určovat pohyby a priority organizace. Musí 
proto dodržovat termíny související s financováním a udržovat aktivní a pozitivní partnerství. To vše 
přirozeně znamená mít kvalitní pracovní postupy, jako je vedení záznamů a hledání nových kontaktů s 
jinými externími iniciativami a dárci nebo zadavateli. 

4.2 Fundraising a finanční plány 
Každá organizace má roční rozpočet, který obvykle obsahuje plánované výdaje a příjmy pro následující 
kalendářní rok. Finanční expert v dlouholetých organizacích čerpá z dlouholetých organizací a doplňuje 
rozpočet o nová fakta a znalosti. 
Výdajovou část rozpočtu tvoří mzdy zaměstnanců, pojištění, daně, energie, služby, provoz, události atd. 
Příjmy by měly být stanoveny ve vazbě na sbírku, protože až její výsledky poskytnou jasný obraz o tom, 
jaké oblasti rozpočtu je třeba upravit. Může být nutné najít další prostředky nebo reinvestovat v určitých 
oblastech nebo odděleních. Rozpočet je třeba připravit podle všech ostatních příslušných termínů s 
finančním dopadem, jako je žádost o financování nebo granty. Je zásadní pravidelně monitorovat, hodnotit 
a inovovat příjmové a výdajové aspekty rozpočtu, nejlépe v různých odděleních, jako je management, 
finance a fundraising. 
Nejběžnějším používaným nástrojem je program Microsoft Excel, který usnadňuje sledování, sdílení a 
vytváření rozpočtových prezentací. Dobře strukturovaný a dlouhodobý plán získávání finančních 
prostředků obvykle zahrnuje Public Relations (PR): média, propagační materiály, práce s dobrovolníky, 
společenské akce, termíny pro podání žádosti o financování, dárcovské kampaně atd. 
Plán získávání finančních prostředků, který kryje provozní náklady a mzdy, je založen na celkovém rozpočtu 
a většinou na zaručených zdrojích. Plán získávání finančních prostředků na pokrytí nákladů na investiční 
projekt vychází z investičního rozpočtu a vyžaduje konkrétní nebo dokonce další zdroje. Ve většině případů 
je nutné přijmout strategii financování z více zdrojů: sdružování finančních prostředků z několika různých 
zdrojů.  
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4.3 Získávání a správa finančních zdrojů 
Nyní budeme stručně diskutovat o možných zdrojích, na které se může dobročinná sbírka zaměřit. Cílem 
je poskytnout obecnou myšlenku bez pojmenování konkrétních finančních zdrojů, protože se v průběhu 
času mění a nadále se vyvíjejí nebo snižují. Výše finančních prostředků dostupných z níže uvedených zdrojů 
velmi často závisí na konkrétním poslání organizace, zúčastněných osobách nebo politikách různých vlád 
nebo regionálních mocností. 
V případě individuálních nebo soukromých dárců jsou pro charitativní akce a veřejné sbírky atd. velmi 
důležité pozitivní vztahy a komunikační dovednosti, protože dary často pocházejí z emocionálního impulsu 
založeného na osobních kritériích. Při přijímání přátelského, ale cíleného přístupu je snazší navázat 
pozitivní spojení s dárci. 

Firemní sponzorství také často spoléhají na dobré vztahy a mezilidské dovednosti. V této situaci by se dary 
mohly stát jako dárek nebo v rámci formální smlouvy. Je na dobročinné akci, aby vyjednala podmínky, 
které nejlépe vyhovují oběma stranám.   

Veřejná správa – to je místo, kde se efektivní lobbování vyplatí. Vládní granty jsou také populární volbou, 
ale mají přísná pravidla a podmínky. Je důležité dovedně přizpůsobit záměr našeho projektu požadavkům 
programu, nicméně je také nutné zachovat původní myšlenku a záměr, jinak projekt bude mít zcela jinou 
trajektorii.  

Programy EU představují velkou šanci na získání velkých finančních prostředků, ale často také znamená 
nutnost dodržování předpisů, byrokracie a pravidel. EU nabízí širokou škálu finančních prostředků ve 
většině odvětví, od vzdělávání až po podnikání a zemědělství. Prvním krokem by mělo být provedení 
dobrého stupně výzkumu s cílem určit správnou platformu pro příslušné financování našeho podniku.     

Zahraniční granty a sponzorství lze získat z mnoha zemí, ať už od veřejných nebo soukromých subjektů. 
Tyto prostředky se obvykle vztahují na konkrétní odvětví. Je vhodné účastnit se mezinárodních konferencí 
nebo jiných akcí s cílem navázat kontakty a získat užitečné informace od příslušných osob a organizací. 
Stejně tak, on-line výzkum je obvykle dobrou formou hledání atraktivní mezinárodní fundraisingu, ale to 
vyžaduje vytrvalost.       
Cílem je tedy získání finančních prostředků. Doporučuje se sledovat a zaznamenávat zdroje příjmů a jejich 
vývoj v posledních třech letech. Pokud poměry jednotlivých zdrojů zůstanou nezměněny, znamená to 
dlouhodobou finanční stabilitu organizace. Pokud existují značné nesrovnalosti, je nutné určit příčinu. Při 
provádění hodnocení zdrojů příjmů se doporučuje identifikovat nárůst toku způsobující mimořádný příjem, 
často se může jednat o jednorázové situace z neočekávaného a nemělo by se to považovat za normu. 
Obecně řečeno, nedostatek vhodných záznamů a důkazů způsobí chaos v odpovědnosti. Finanční sbírka 
musí mít účinný systém pro dlouhodobé sledování a registraci zdrojů. 
 
Zde je několik příkladů, jak zaznamenat tato data: 
Databáze dárců 
Jméno dárce; adresa; výše daru; datum přijetí; potvrzení o přijetí. 
Důrazně doporučujeme udržovat pozitivní komunikaci s dárcem. 

Kopie sponzorských dopisů 
datum odeslání; jméno a název osoby, která finanční prostředky schválila; jméno všech dalších 
zúčastněných zaměstnanců; s daty veškeré následné komunikace. 
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Grantové tabulky žádostí  
Seznam žádostí by měl obsahovat název oslovené organizace; jméno a kontaktní údaje kontaktní osoby; 
data uzávěrky pro podání a odeslání žádosti; (program, projekt, aktivity atd.), pro které   byly finanční 
prostředky požadovány; kdo v rámci organizace bude odpovědný za dohled nad rozpočtem a jeho řízení; 
datum a specifika darovací smlouvy; konečného termínu a konečných reportů atd. 

 
 

5. Příklady dobré praxe ve vybraných evropských zemích 
Účelem této kapitoly je poskytnout některé příklady sociálního zemědělství (SF) v Evropě, včetně hlavního 
účelu SF, typů cílových skupin a co je důležitější, finančních omezení. Kapitola je zaměřena na příklady ze 
čtyř různých zemí zastoupených v rámci konsorcia projektu Revitalist. Příklady slouží jako inspirace či 
reference pro potenciální realizátory sociálního zemědělství. Zohledňují jeho ekonomickou 
životaschopnost do budoucna; pochopení, že finanční omezení jsou obvykle největší překážkou pro rozvoj 
iniciativ tohoto druhu. Uváděné příklady reprezentují různé ekonomické modely sociálního zemědělství ve 
Velké Británii, Itálii, České republice a Maďarsku. Variabilita příkladů správné praxe je samozřejmě ještě 
výrazně vyšší, zde uvedené příklady tedy nemají představovat kompletní soupis, ale spíše náhled do 
sociálně-zemědělské praxe. 

5.1 Úvod – Sociální zemědělství v Evropě 
Dnes ve většině evropských zemí stále najdeme velmi volný a široký koncept sociálního zemědělství (SF) 
ve smyslu toho, jak se tyto operace odehrávají v různých scénářích. V těchto iniciativách je mnoho zcela 
odlišných cílových skupin a základních hodnot. Mohou sahat od malých farem, které se zaměřují převážně 
na zemědělské činnosti, ale nabízejí nějaký druh sociální činnosti po zařízení, kde je sociální aspekt 
mnohem důležitější než samotné zemědělství. Abychom zdůraznili rozmanitost modelů SF, vybrali jsme si 
podniky ve čtyřech zemích, které se zaměřují na konkrétní činnosti, a které proto mají různé obchodní 
přístupy. 
Jak si ukážeme dále, je běžné najít organizace, které jsou většinou závislé na národním financování, což 
znamená, že prioritou je poskytovat službu místní komunitě. To obvykle souvisí s aktivitami s dětmi nebo 
mladými lidmi, kteří jsou podporováni vládou na různých úrovních. Je důležité zmínit, že v těchto případech 
je obvykle fundraising zásadní strategií, protože vyplní všechny finanční mezery. To platí zejména v naší 
první (Ruskin Mill – Velká Británie) a poslední případové studii (Fébé – Maďarsko). 
Pokud jde o získávání finančních prostředků a dary, je důležité si uvědomit, že k nim můžeme dojít mnoha 
způsoby: dary půdy, bezplatné využívání zemědělských nebo zahradnických ploch, zemědělské stroje a 
materiál atd. Ve všech případech budou mít tyto dary pozitivní dopad na finanční rovnováhu.  
V jiných situacích můžeme také najít farmáře, kteří využívají vlastní půdu (často s hypotékou) k poskytování 
sociálních nebo komunitních služeb; to může zjednodušit operace, protože to dává zemědělci přímou 
kontrolu nad ekonomickými aspekty. 
Je v zásadě na každé organizaci, aby důkladně identifikovala své silné a slabé stránky a našel (více) 
kreativních řešení, aby mohly úspěšně postupovat vpřed. 
To je jistě případ našeho druhého příkladu (Capodarco – Itálie), kde najdeme farmu, která získává většinu 
svých výnosů z pěstovaných plodin, prodávaných prostřednictvím komunitních zemědělských schémat 
nebo přímo v místních zahradách, přičemž současně využívá doplňkový příjem obvykle od vlády nebo 
místních úřadů.  
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5.2 Sociální zemědělství ve Velké Británii – Ruskin Mill Trust (RMT) 

 
www.rmt.org/ 
 

  
 

Popis organizace 
Účel: poskytování vzdělání osobám ve věku 16–25 let s poruchami učení a speciálními vzdělávacími 
potřebami. Hlavním cílem je povzbudit studenty, aby se stali nezávislými a pozitivně přispěli ke 
komunitě. 

Stručná historie: 
Ruskin Mill založil před 30 lety Aonghus Gordon (zakladatel), který zdědil opuštěnou textilní továrnu 
v zoufalém stavu. 

Starý mlýn byl rekonstruován v roce 1980 pomocí bankovního úvěru na umělecké a kulturní 
centrum. Byli pozváni různí řemeslníci, aby uchovali a rozvíjeli své aktivity pro místní komunitu: 
keramika, skleněný design, šperky atd. 

Jeden student s poruchou učení žil nedaleko a měl velký zájem o projekt a rozhodl se zůstat v Ruskin 
Mill, aby se naučil různé řemeslné činnosti. Stejný student pomohl s přestavbou starého mlýna. 
Později se připojilo více studentů, což vyvolalo potřebu získat více půdy a nabídnout širší škálu 
řemeslných činností v rámci svého vzdělávání. Postupně se to vyvinulo do formálnějšího 
vzdělávacího konceptu a zrodila se první Ruskin Mill College. 

Asi o 20 let později bylo ve Velké Británii založeno několik vysokých škol a vzdělávacích středisek, 
pod nimiž se stala společnost Ruskin Mill Trust (RMT). V dnešní době RMT pojme stovky studentů a 
zaměstnává více než tisíc zaměstnanců. 

V roce 2015 začala společnost RMT rozvíjet práci v USA (Sacramento) a spolupracovala na mnoha 
různých iniciativách po celé Evropě (Rusko, Německo, Česká republika, Maďarsko a Itálie), stejně 
jako v Malajsii a Číně. 

Název organizace je odvozen od vlivu, který čerpá z Johna Ruskina, který rozsáhle hovořil o významu 
přírody a přírodních materiálů ve vzdělávání. 

http://www.rmt.org/
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Hlavní obchodní aspekty 
Podnik Ruskin Mill začal s bankovním úvěrem, ale byl podporován souběžně vládním financováním 
pro studenty s poruchami učení. To umožnilo splatit bankovní úvěr a zároveň výrazně zlepšit 
infrastrukturu a umožnilo nákup více pozemků a nemovitostí po celé zemi. 

Úspěch RMT je díky vytvoření jedinečné vzdělávací metody s názvem Praktické dovednosti v 
terapeutickém vzdělávání. To je nejdůležitější aspekt služby, stejně jako kvalita pobytu a velmi 
vysoký počet zaměstnanců. V některých zvláštních a složitých případech může být úroveň podpory 
2 nebo 3 zaměstnanci na jednoho studenta.  

PSTE je holistická vzdělávací metoda založená na učení Rudolfa Steihonera Williama Morrise 1 a 
Johna Ruskina 2. 
Je důležité zmínit, že PSTE metoda je neustále rozvíjena a inovována. RMT má specializované 
výzkumné centrum3, které také nabízí kulturní a akademické akce pro veřejnost. 

 

Finanční strategie 

V současné struktuře RMT nabízí místním orgánům (kteří jsou financovány vládou) individuální 
balíček podle potřeb studentů. V základních rovině lze říct, čím více podpory student vyžaduje, tím 
dražší balíček bude, protože to bude využito více zdrojů.  V některých složitých případech jeden 
student může vyžadovat tři zaměstnance, kteří s ním trvale pracují, nebo mohou potřebovat 
speciální zařízení, vybavení a činnost, aby byla zajištěna jejich rovnováhu a rozvoj. 

Kromě vzdělávání RMT také nabízí 52 týdnů rezidenční služby pro studenty, kteří to vyžadují. To 
podstatně rozšiřuje příjmy a vytváří více pracovních míst pro zaměstnance s těmito specifickými 
dovednostmi. Ještě důležitější je, že RMT zajišťuje kontinuitu, pokud jde o kvalitu služeb 
poskytovaných studentům, kteří tímto způsobem dostávají konzistentnější přístup ze vzdělávacího 
a rezidenčního prostředí, protože obě tyto služby jsou nabízeny stejnou organizací.    

Zisky jsou neustále reinvestovány do nových pozemků a nemovitostí. 

Všechny pozemky a nemovitosti jsou bezpečně chráněny v rámci trustu (Ruskin Mill Land Trust), což 
znamená, že podle zákona nemohou být nikdy prodány, ale stejně tak nemohou být zabaveny 
externími společnostmi. 

Různé vysoké školy dostávají peníze od vlády pro umístění každého studenta. Každá vysoká škola 
pak platí nájem za pronájem pozemků na Ruskin Mill Land Trust. To vytváří vnitřní ekonomický tok. 
Specializované fundraisingové oddělení usiluje o získání finančních prostředků na vybavení, jako 
jsou nové školní autobusy a skleníky. 

Toto oddělení může také žádat o dotace na výstavbu a restrukturalizaci starých budov, například s 
využitím National Heritage na zachování chráněných a historických staveb.  

 

Další relevantní informace 

                                                 
1
 https://www.waldorfeducation.org/waldorf-educace 

2
 https://en.wikipedia.org/wiki/William_Morris 

3
 www.thefieldcentre.org.uk 

https://www.waldorfeducation.org/waldorf-education
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Morris
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Morris
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Morris
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Morris
http://www.thefieldcentre.org.uk/
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Ruskin Mill provozuje politiku "otevřené komunity". To znamená, že vysoké školy nemají brány nebo 
velké zdi a jsou vždy otevřené pro veřejnost. To je důležité, aby se studenti necítili odcizeni od 
společnosti a stejně tak místní komunita, kterou mohou vidět na vlastní oči, mohla ocenit práci 
studentů.  

Existuje několik faremních obchodů prodávající ekologické produkty, včetně biodynamické 
zeleniny, ryb, vajec a masa produkovaných studenty a lektory. 

Totéž se děje ve všech kavárnách různých vysokých škol, které jsou otevřené pro veřejnost (i o 
víkendech) prodávající organické a biodynamické potraviny. 

Obchody i kavárny poskytují studentům odborné zkušenosti v reálných životních souvislostech, což 
je zásadní v různých aspektech vzdělávacích hodnot Ruskin Mill. 

Každý student má příspěvek na jídlo, který je zahrnut v ceně za studium na vysokých školách. Tento 
individuální příspěvek se převádí do jídelen a kaváren vysokých škol. Totéž se děje s obchodech, kde 
domácí pečovatelé, kteří se starají o studenty, používají svůj příspěvek na stravu k nákupu produktů 
z obchodu. Tato různá odvětví (obchody, farmy apod.)  mají oddělené účty a tento systém zajišťuje, 
že každé odvětví má zaručený zdroj příjmů (prostřednictvím individuálních příspěvků studentů), což 
celkově odstraňuje finanční tlak. 

RMT investoři se zajímají zejména o skutečnost, že vysoké školy učí praktické činnosti, které 
respektují a podporují environmentální a udržitelné hodnoty. 

Dalším zásadním aspektem je školení zaměstnanců. Na jedné straně, se jedná o vnitrostátní 
požadavek, protože Ruskin Mill je oficiálním poskytovatelem vzdělávání, který podléhá předpisům 
v této oblasti. Na druhé straně je důležité, aby zaměstnanci byli informováni o tom, co jde nad rámec 
vnitrostátních požadavků. To zahrnuje nejnovější výsledky interního výzkumu vzdělávací metody, 
Ruskin MIll. 

 

Výzvy/poradenství 

RMT je výhradně závislá na vnitrostátním financování. To může vytvořit zranitelnou pozici pro 
organizaci. Účinky poslední recese byly viditelně zaznamenány v Ruskin Mill.  

Zvýšila se také konkurence mezi poskytovateli vzdělávání a péče. Nakonec, Ruskin Mill musel začít 
přijímat studenty s vážnými poruchami chování, které je mnohem těžší udržet v rámci vzdělávacího 
prostředí. 

Jednou z největších dovedností RMT je schopnost transformovat se pod ekonomickými výzvami a 
tlakem – schopnost přetvářet činnost organizace s cílem přizpůsobit se a pozitivně reagovat na 
výzvy, s nimiž se setkali.  
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5.3 Sociální zemědělství v Itálii – Agricoltura Capodarco (AC) 

      
 https://www.agricolturacapodarco.it 
  

 
 

Popis organizace 

Agricoltura Capodarco Società Cooperativa Sociale " je ekologická multifunkční farma na okraji 
Říma, založená v roce 1978 Donem Francem Monterubbianesim, Milly Luska a Domenico Mezzanim 
(manželka a manžel). 

Capodarco patří do družstev typu B*, která se zaměřují na poskytování zaměstnání 
"znevýhodněným pracovníkům", kteří musí tvořit alespoň 30 procent svých zaměstnanců.  Kapitál 
družstevní společnosti je získáván od členů prostřednictvím základního kapitálu. Zisk z činnosti je 
reinvestován na farmě. 

Hlavním účelem této organizace je poskytnout dospělým s duševním a fyzickým omezením, stejně 
jako všem zúčastněným odborníkům, vyvážený a harmonický životní styl, integrovaný se 
smysluplnou, profesionální a kulturní aktivitou.  
 
Vnitřní organizace je demokratická a horizontální. Rozhodnutí se provádějí na valném shromáždění, 
kde má každý člen hlas a právo získat přístup ke všem informacím o Agricoltura Capodarco. 

*Sociální družstvo B Type integruje znevýhodněné osoby na trh práce. Kategorie znevýhodnění, na 
které se zaměřují, mohou zahrnovat tělesné a duševní postižení, závislost na drogách a alkoholu, 
vývojové poruchy a problémy se zákonem. U družstev typu B musí být alespoň 30 % členů ze 
znevýhodněných cílových skupin. 

 

Hlavní obchodní aspekty 

Capodarco vznikl jako specifický typ sociálního družstva, jehož cílem je zaměstnávat znevýhodněné 
osoby v aktivním zaměstnání nebo stážích a současně poskytovat různé sociální služby. Farma 
postupně posilovala vazby v rámci místní oblasti a reagovala na několik potřeb a požadavků 
vyjádřených místními zdravotnickými a sociálními službami nebo přímo rodinami. Zemědělská 
činnost byla také rozvíjena v průběhu let, včetně přechodu na ekologickou produkci a certifikaci. 

https://www.agricolturacapodarco.it/
https://www.agricolturacapodarco.it/
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V současné době je AC multifunkční farma, která zahrnuje zdravotně postižené a sociálně vyloučené 
osoby jako zaměstnance, školitele nebo dobrovolníky zabývající se pracovními terapeutickými 
činnostmi. Farma se zaměřuje na mentálně a fyzicky znevýhodněné osoby, psychiatrické pacienty, 
pro narkomany a bývalé vězně, osoby postižené depresí, přistěhovalce, politické uprchlíky a 
žadatele o azyl. Cílem těchto činností je podpora sociálního začleňování znevýhodněných osob a 
zlepšení kvality života místní komunity.  

Školení je jednou z hlavních činností v A.C. od svého založení v roce 1978. Uvnitř farmy je školící 
centrum s názvem "Capodarco Formazione" otevřené před 40 lety a jedno z nejstarších školicích 
středisek v regionu Lazio pro duševně postižené a psychiatrické osoby. Školení slouží jako 
personalizovaná cesta aktivovanou rozpočtem v různých oblastech, jako jsou: zemědělství, 
počítačové dovednosti apod.  licence.  Vzdělávací aktivity jsou prováděny ve spolupráci s místními 
správami a jsou částečně financovány prostřednictvím různých sociálních programů. 

Agricoltura Capodarco je průkopníkem v provádění nových služeb, zejména ve snaze pochopit, co 
může sociální farma nabídnout jako odpověď na problémy rodičů s dětmi se složitými sociálními a 
fyzickými potřebami, jako například: co se stane s dětmi po smrti rodiče? 

Agricoltura Capodarco je smíšená farma s rezidenčním ubytováním na místě, restaurací, obchodem, 
vinařstvím a ovocnými oblastmi. Koncoví uživatelé žijí na místě ve společném nebo nezávislém 
ubytování a pravidelně se spolupodílejí na pěstování ovoce a zeleniny, v restauraci a obchodě nebo 
na místním trhu.  

 Produkce zemědělských podniků je vysoce diverzifikovaná a obsahuje: 

produkci medu; denní produkce více než 1000 vajec; 40 hektarů zeleninové zahrady; olivový olej ze 
13 hektarů olivovníků a kvalitní značkové víno z vinice o rozloze 9 hektarů.  

Existuje specializovaná činnost pro marketing a distribuci ekologických produktů; 2 obchody; 2 
restaurace s vynikajícím   cateringem. Současně se Capodarco neustále zaměřuje na management 
a spolupráci s dalšími službami, které nabízejí sociální začlenění v místní oblasti. 

Kromě výrobních a obchodních činností existují i další sociální služby poskytované místním 
komunitám, které jsou podporovány z různých ekonomických zdrojů z veřejných a soukromých 
prostředků, včetně darů na vnitrostátní a místní úrovni. 

Vddition k tomu, družstvo také používá různé národní programy, jako jsou národní civilní služby a 
Health rozpočtu na podporu sociálních aktivit, práce a sociálního začleňování zranitelných osob. 
Například, přístřeší laboratoře called "Viva Io" je služba zahájena v roce 2008 ve spolupráci s 
oddělením duševního zdraví obce Frascati a zahrnuty do místních služeb politiky.   

„Viva Io“ je chráněné pracoviště, kde se lidé s mentálním a psychickým postižením zabývají hlavně 
květinářskými činnostmi (většinou ve skleníku) v synergii se zemědělským kontextem na farmách. 

Tento konkrétní projekt vytváří experimentální proces se silným sociálním, terapeutickým a 
rehabilitačním významem, který usnadňuje zvýšenou samostatnost, dokonale integrovanou do 
každodenních zemědělských a obchodních aktivit samotného družstva. „Viva Io“ nabízí externí 
údržbu soukromých zahrad i výzdobu svateb a zvláštních akcí. 

Všechny zemědělské činnosti jsou certifikovány jako ekologické. Toto je ochranná známka 
organizace, která zaujímá postoj k ekologickým i politickým a sociálním zájmům. AC navíc považuje 
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tento přístup za velmi cenný koncept, který je třeba předat jejich obyvatelům, pracovníkům a 
komunitám. 

 

Finanční strategie 

V Římě má AC trvale rezervován prodejní regál v jednom z hlavních národních řetězců supermarketů 
prodávajících různé produkty. Nejsou označovány pouze jako ekologické, ale také jako produkt 
sociálního zemědělství, což dává spotřebiteli šanci podpořit sociální a ekologickou věc. Současně to 
poskytuje šanci vstoupit do velmi zvláštního trhu. 

 

Další relevantní informace: 

Vzhledem k tomu, AC je ve skutečnosti družstvo, platí členové vstupní poplatek (pokud se 
rozhodnou opustit družstvo, poplatek bude vrácen). Hlavní výhodou je, že většina zúčastněných 
zaměstnanců nejsou jen zaměstnanci, ale mohou činit příslušná rozhodnutí o budoucnosti 
organizace. Tyto peníze se používají na investice do činností prováděných družstvem a na zajištění 
finančních operací. 

AC není na zisk orientovaná společnost, důraz je kladen na generování práce pro své členy a 
komunitní integrace. 

 

 5.4 Sociální zemědělství v České republice 

5.4.1 Lavandia 

 
https://www.levandulezmoravy.cz/ 

 
Popis organizace 
Podnik se profiluje jako environmentální sociální podnikání, zabývá se pěstováním a zpracováním 
levandule do produktů v podobě květinových vod – hydrolátů, sirupů, levandulových čajů, solí do 
koupele a levandulových paliček na odpuzení hmyzu do šatníku. V současné době připravují další 
kosmetické výrobky a další dekorativní, floristické a potravinářské produkty z těchto plodin. Na 
začátku roku 2012 upravili staré hospodářské stavení (součástí je velký seník vhodný na sušení 
levandule a bylin) se stodolou a velikou zahradou. Na velké zahradě byly vysázeny sazenice 
levandulí, které jsou mrazuvzdorné a vhodné do jejich nadmořské výšky. V lednu 2015 připojili 
necelých 10 000 m2 louky, která přímo navazuje na původní zahradu.  

Práce s levandulí je zejména ruční nebo za pomoci malé techniky (malotraktor s plečkou, rotavátor). 
Výsadba i sběr je výhradně ruční práce. V průběhu sezóny se osazuje pole cca 10000–15000 ks 
levandulí a cca 5000–10000 ks trvalek. Takovéto množství dosahují vlastním řízkováním prvních 
nasazených levandulí a množením rostlin. V současné době připravují výstavbu skleníku, který je 
důležitý pro kontrolovaný růst. V současnosti využívají orbu koněm, protože na pole nechtějí pustit 
velkou techniku. 

 
Hlavní obchodní aspekty 
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Hlavním cílem podnikatelské činnosti je ekologické pěstování květin a následná výroba produktů. 
Pole o velikosti 5 hektarů osazují levandulemi, bylinami, květinami. Jejich podnikání tak poskytuje 
základní surovinu pro výrobu, protože si sami pěstují, suší a vyrábějí z ní parovodní destilací 
květinovou vodu nebo z ní uvaří sirup či další produkty. Jejich podnikání je postaveno na nezávislosti 
dodavatelů a jsou soběstační. Produktové portfolio je tvořeno: 

- Květinové vody získávané parovodní destilací,  
- Levandulový sirup 
- Levandulový čaj v dárkových krabicích 
- Levandulová sůl do koupele 
- Levandulové paličky proti obtěžujícímu hmyzu 
- Levandulové víno  
- Levandulová čokoláda 

Většina jejich zákazníků podporuje lokální pěstitele a výrobce a je jim blízké ekologické zemědělství. 
Hlavní cílovou skupinou jsou typicky spíše ženy, které se zajímají o přírodní produkty, zdravý životní 
styl, proces vzniku výrobku a ekologickou stopu produktů. Vedle vlastní produkce je portfolio aktivit 
rozšířeno o pestrou škálu služeb těžících z umístění podniku a atraktivity hlavní pěstované plodiny 
– levandule. Rozvíjena je agroturistika, relaxační pobyty, focení v levandulovém poli, kurzy a 
workshopy zaměřené na zpracování atp. Farma zaměstnává osoby se zdravotním postižením a 
v podniku se snaží budovat kolektivního ducha, individuální přístup k zaměstnancům a jejich 
specifickým potřebám, včasně řeší jejich problémy, je jim poskytována psychosociální podpora a 
organizována supervizní sezení. Podnik není závislý na pravidelné době práce, je možnost dobu 
upravit, některé práce jdou dělat z domova (výroba produktů, obsluha e-shopu, balení). 

 

Finanční strategie 
Podnik získal finanční podporu z ESF, a to ve výš cca 130 000 EUR, která mu výrazně pomohla 
finančně překlenout rozjezd v prvních dvou letech fungování. Po cca 2,5 letech fungování je podnik 
zcela bez dotačních prostředků a využívá pouze finanční příspěvky z Úřadu práce na mzdy některých 
zaměstnanců. I bez těchto příspěvků je však podnik v zisku, a to pouze na základě jejich 
podnikatelské činnosti. 

 

5.4.2 Sady sv. Prokopa 

https://www.sady-prokopa.cz/ 
 

Popis organizace 
Sady sv. Prokopa byly založeny v roce 2012 mateřskou organizací Pomoc Týn nad Vltavou, o.p.s., 
aby se zde naplno rozvíjelo ekologické zemědělství. Kromě péče o sady se Sady sv. Prokopa 
zasloužily o zaměstnání několika místních lidí z úřadu práce s dlouhodobými problémy uplatnit se 
na trhu práce a zaměstnávají také osoby se zdravotním postižením. Práce v sadech a při zpracování 
produktů také slouží jako terapeutická činnost pro účastníky centra denních služeb, který poskytuje 
i chráněné bydlení. Podnik se věnuje hlavně sociálnímu zemědělství, a hlavní činností je maloobchod 
a velkoobchod s produkty sadu. Činnost podniku je realizována v duchu zásad trvale udržitelného 
rozvoje, ekologicky šetrného přístupu a humanistické spolupráce nepostavené pouze na 
komerčních základech, včetně logistiky podporující sady a šetrné zacházení s půdou a zvířaty.  
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Sady sv. Prokopa se spolupodílí na vytváření platformy pro soužití s lidmi se speciálními potřebami 
a to tím, že poskytují prostor a podmínky pro aktivizační činnosti klientů Domova sv. Anežky v Týně 
nad Vltavou. Celá činnost má tak mnoho sociálních přesahů a je považována za příkladné sociální 
zemědělství v praxi. 

 
Hlavní obchodní aspekty 
Sady sv. Prokopa spravují 10 hektarů sadů, na kterých pěstuje ročně přes 11 druhů ovoce v 
ekologickém režimu. Na dvorku je také chováno drobné zvířectvo, krávy a prasata, a také včely, 
které jsou významnou součástí ekosystémového komplexu. Výpěstky částečně přispívají k 
samozásobitelství mateřské organizace, z kterého prosperují obyvatelé chráněného bydlení. 
Většina produkce jde na prodej do regionu. V regionu probíhá distribuce v rámci systému 
komunitou podporovaného zemědělství, bedýnek a přes prodejny se zdravou výživou. V Českých 
Budějovicích jsou využívány stejné kanály na přímý prodej a druhá část je prodána do několika 
velkoobchodů distribuujících jejich výrobky do maloobchodních sítí. 

V BIO sadu se zaměřují převážně na pěstování jablek, hrušek, švestek a jahod. V poslední době 
zahajují pěstování dýní, okurek, rajčat, malin.  

Heslem podniku je „Poctivost a originalita“. Při zpracování ovoce se snaží tvořit originální a unikátní 
produkty, dbají na to, aby si jejich výrobek zákazníci chuťově zapamatovali. Konkrétně na trh 
dodávají: 
Mošty – které vyrábí ze zcela zralých a odleželých jablek.  
Křížaly – původně všechny křížaly řezali ručně noži, v současné době používají speciální stroj s 
nářezovými žiletkami.  
Marmelády – část produkce sadů je zpracována na pyré a marmelády. V současné době pracují na 
vlastní výrobě biopektinu a náhrady cukru. Část pyré a marmelád se již bez cukru nabízí.  
Kompoty – z ovoce se také vyrábí kompoty a dřeně. Připravují vlastní produkci zmrzliny.  
Loupané brambory – díky kvalitnímu skladu pro kořenovou zeleninu nabízí brambory prakticky 
celoročně. Část produkce se loupe a vakuově balí. Jedná se o unikátní loupání bez použití louhu či 
předvaření. 

 
Finanční strategie  
Hospodářský výsledek z posledního účetního roku je kladný a tržby za prodané zboží dosáhly 
bezmála 80 000 EUR, několik let zabral systematický rozvoj, který uvedl podnik do současné 
ekonomické kondice, přičemž během těchto let „budování“ byl podnik ve ztrátě. Kromě péče o sady 
a zpracování plodin v režimu ekologického zemědělství a dalších aktivit spojených se sociálním 
zemědělstvím, se také věnují postupné obnově starého hospodářství, kde sídlí mateřská organizace. 
Podnik si dlouhodobě udržuje vyrovnané účetnictví, jeho zisk nebo ztráta za poslední tři roky 
nepřesahuje 10 000 EUR. V současné době tvoří v v příjmech podniku asi dvacet procent dotace ze 
sociální sféry (příspěvek na mzdy některých zaměstnanců), třicet procent dotace ze zemědělské 
sféry (standardní zemědělské dotace) a padesát procent přímá produkce. Maximalizace zisku však 
není hlavním cílem podniku, tím je naplňování stanoveného prospěšného cíle, tj. realizace konceptu 
sociálního zemědělství v praxi při finanční stabilitě a prosperitě. 

Podnik také využívá externího poradce a vývojáře, který je doprovází ve správné výrobní praxi a 
spolupodílí na vývoji nových produktů. Z hlediska potravinové kvality využívají také externího 
specialistu, který je vede ohledně působení technologií na kvalitu výrobků. Spolupracují také i 
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s jinými odborníky, se kterým konzultují, jak práci s cílovou skupinou, tak potravinářský provoz 
zaměřený na práci s lidmi se zdravotním postižením. 

 5.5 Sociální zemědělství v Maďarsku – Fébé Evangelical Charity Service 

      
https://lutheran-febe.simplesite.com/ 

 

 
 

Popis a historie organizace 
Historie Fébé sahá téměř sto let do minulosti. V roce 1924 byl malý lovecký hrad zakoupen Irmou 
Pauerovou, jáhnem luteránské církve, která se do něj nastěhovala se svými spolupracovníky a začala 
pomáhat místním lidem v nouzi. Instituce fungovala v tomto formátu až do roku 1951, nová éra pak 
začala až po změně režimu. V té době Pál Gadó – jeden z nejvýznamnějších zastánců osob se 
zdravotním postižením v Maďarsku, který byl také zdravotně postižený – a jeho manželka 
vybudovali organizaci zajišťující mimo jiné bydlení a pracovní místa, zejména pro osoby se 
zdravotním postižením. Organizace neustále rostla a rozšiřovala své aktivity, 
v současné době jsou cílovou skupinou lidé se sluchovým a zrakovým postižením, mentálně a fyzicky 
znevýhodnění lidé i lidé s autistickým spektrem. 

 
Hlavní obchodní aspekty 
Fébé zaměstnává přibližně 150 zaměstnanců, provádí pracovní rehabilitaci a podílí se také na 
službách ochrany dětí. V dočasné péči je přibližně dvacet uživatelů služeb, čtyřiceti dalším je 
poskytována domácí podpora. Ve dvou mateřských školkách je také 14 malých dětí. 

Zaměstnanci tiskařské dílny Fébé vydávají měsíčně 4 komunitní brožury a církevní publikace. V 
oddělení balení pracuje 25 zaměstnanců, kteří produkují denně tisíce různých výstupů, jako je např. 
montáž 8 různých konstrukčních nástrojů. 

V truhlářské dílně pracuje 13 tesařů, kteří vyrábějí zahradní a vnitřní nábytek a také hry pro podporu 
kognitivního vývoje. Na zahradě o výměře 2 000 m2, k nimž patří kůlna a dva malé skleníky, pracuje 
6–8 zaměstnanců. Poslední čtyři roky nejsou v zahradě používány agrochemikálie. 
Nejnovější aktivitou je provozování malého bazénu. K dispozici jsou dva bazény a sauna, které 
využívají hlavně děti. Do programu je zařazeno plavání pro děti, školní a mimoškolní plavecké lekce, 
masáže, či mnoho terapeutických a tělovýchovných aktivit. 

https://lutheran-febe.simplesite.com/
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Finanční strategie 
Fébé je akreditovaná instituce, která mimo příjmy z vlastních prodaných produktů a služeb dostává 
roční dotaci od státu. Ta je odvozena od počtu klientů a zaměstnanců. Kromě toho existují 
doplňkové zdroje financování a podpory z ústřední instituce (církve), která dohlíží na Fébé, a 
zajišťuje vyrovnaný rozpočet. V současném provozu je tato podpora stále nutná, ale cílem je 
nezávisle pokrýt veškeré náklady výnosy z produktů a služeb.  

 
Silné a slabé stránky organizace 
Organizace je pozitivně vnímána svým okolím, udržuje dobré vztahy s místním obyvatelstvem, 
institucemi a obcemi. Účastní se programů organizovaných dalšími aktéry, ale také sami iniciují 
programy vlastní a mají několik dohod o spolupráci s obcemi, školami, školkami a sociálními 
institucemi. Fébé má dostatečné kapacity pro vykonávání své činnosti, své vlastní budovy I příjemné 
prostředí. Zaměstnanci mají širokou škálu odborných znalostí a organizace udržuje širokou síť 
kontaktů se zákazníky a dodavateli. 
 
Oblasti, které je třeba rozvíjet: 
změna poměru příjmů z vlastních produktů a nákladů na mzdy zaměstnanců 
zvýšení úrovně pracovní kultury 
zlepšení organizační infrastruktury 
posílení spolupráce s podobnými organizacemi provádějícími podobné činnosti 
zlepšování obchodních aktivit (marketing, prodej, tvorba cen) 
dodržování termínů a zajištění kvality 
zajištění nepřetržitého rozvoje 
interní investice počínaje zvyšováním kvalifikace zaměstnanců 

 
Plány do budoucna  
Návrh interního programu, který zaměstnancům poskytne školení a pracovní zkušenosti, což 
umožní efektivnější poskytování služeb. Investice do zachování bazénu a ekologické zahrady jako 
zdravotního přínosu pro koncové uživatele. Plánuje se, aby tesařská dílna vyráběla nástroje 
používané pro vlastní zahradnické činnosti. Balírenská dílna se zaměří hlavně na balení zdravých 
potravin. 

 
 
 


