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       FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ UK 

katedra magisterského oboru 

Sociální a kulturní ekologie 
U Kříže 8/661, 158 00 Praha 5-Jinonice 

 

 

Projekt diplomové práce (DP) oboru sociální a kulturní ekologie  

1. Jméno studenta, tituly: 

Martina Suchá, Bc. 

2. Osobní číslo (UČO): 

364750 

3. Rok imatrikulace na FHS (IZV) UK (bak. studium, jinak mag. studium): 

2011 

4. Datum zápisu na katedru sociální a kulturní ekologie FHS UK rozhodné pro datum 
obhajoby DP: 

27.9.2011 

5. Názvy všech předchozích bakalářských (magisterských) prací, škola, obor a rok, kde a 
kdy byly obhájeny: 

Odpadové hospodářství v České republice a v Německu – srovnání, Západočeská 

univerzita, Filosofická fakulta, Cizí jazyky pro komerční praxi, práce obhájena 

v Plzni, dne 30. 5. 2011 

6. Předběžný název DP: 

Komunitou podporované zemědělství – případová studie KomPot 

7. Obecný kontext (souvislosti tématu, širší rámec[zasazení „do světa“]): 

Komunitou podporované zemědělství (KPZ) je fenomén, jenž vznikl jako reakce na 

dnešní potravinovou krizi. Ve světě je znám pod anglickým názvem CSA (Community 

Supported Agriculture), začal se objevovat v 70. letech minulého století v Německu a 

ve Švýcarsku a o něco dříve také v Japonsku, kde jej nazývají Teikei. Je reakcí na 

potravinové zdroje nejasného původu, jejich kvalitu a neudržitelnost konvenčního 

způsobu zemědělství. V současnosti registrujeme v České republice vznik několika 
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podobných konceptů komunitních zahrad, komunitní zahrádkaření zažívá opravdový 

„boom“, ať ve městech nebo na venkově.  

8. Předmět zkoumání (vlastní předmět práce[zasazení „do vědy“]): 

Předmětem zkoumání této diplomové práce bude komunitní zahrada KomPot 

(Komunitní Potraviny) a její fungování po dvou letech existence. KomPot vznikl za 

účelem vytvoření udržitelného hospodaření s produkcízdravých alokálních potravin 

(zejména zeleniny a drobného ovoce), u nichž není pochyb o jejich původu Vytvoření 

dobrého lidského společenství (jako např. poznávání nových lidí, zábava, kultura) a 

šetrnější využívání životního prostředí jsou dalšími předpoklady fungování sdružení. 

Obecným kontextem práce je také téma potravinová suverenita, jíž se budu věnovat 

nejen v teoretické části práce, ale i v empirické části. 

9. Hlavní vstupní hypotéza nebo hypotézy (2−4 na výběr); pro práci 1–2, možno však 
formulovat výzkumné otázky, event. jen výzkumný problém: 
Práci rozdělím na dva výzkumné celky. Jeden se bude týkat fungování KomPotu a 

druhý jeho členů a jejich charakteristik.  

 

Výzkumné podotázky jsou dvě: 

identifikace rozdílů mezi provozem KPZ v teorii a reálnou praxí KomPotu; 

zda je pro členy KomPot jen prostředkem k získání zdravého, kvalitního jídla s jasným 

původem či je i cílem, tzn., má pro ně vnitřní hodnotu samu o sobě. 

 

Druhý výzkumný celek se zaměřuje hlouběji na členy spolku, jejich charakteristiku, 

důvody vstupu a ev. změny některých životních postojů vlivem KomPotu v průběhu 

členství. 

Jelikož diplomová práce je součástí grantu, budu hledat odpověď na výzkumnou 

otázku položenou řešitelským týmem, a sice: Nakolik různé formy zahrádkaření, ať již 

v podobě zahrádkářských kolonií, komunitního zahradničení či guerilla gardeningu, 

představují určité resistentní strategie, implicitní či explicitní, vůči procesům 

individualizace a komodifikace. 
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10. Metodologický postup: metody a techniky, které budou v práci použity: 

Jedná se o otevřený výzkum při případové studii. Po rešerši teoretické literatury proto 

v práci použiji kombinaci kvalitativních i kvantitativních metod: dotazník, zúčastněné 

pozorování, neformální rozhovory a polostrukturované rozhovory s řadovými členy 

KPZ, jejich zakladateli či jen odběrateli zeleniny. Výzkumný vzorek pro 

polostrukturované rozhovory sestavím na základě vlastní úvahy a zkušenosti 

z předchozího zúčastněného pozorování tak, aby informátoři zastupovali co 

nejrůznější vzorek členů a představili tak komunitu v její variabilitě. Takovému výběru 

vzorku se říká účelový výběr. Aby výzkum byl co nejkomplexnější a vypovídal co 

nejpřesněji a nejhlouběji o fungování komunitní zahrady, doplním zmíněné metody o 

analýzu dostupných dokumentů z KomPotu (stanovy občanského sdružení, různé 

evidence, články o KomPotu) a rešerši emailových zpráv, poslaných v rámci komunity. 

Počet rozhovorů by měl být kolem 10 –15, v závislosti na saturaci dat. 

 

11. Cíl DP (kromě ověření hypotéz a teoretického přínosu např. praktický přínos, 
vypracování metodologie, základ pro řešení problémů v praxi atd.): 
Cílem diplomové práce bude zejména odpovědět na výzkumné otázky, popř. vyvodit 

závěry plynoucí ze srovnání jednotlivých KPZ. Jako nadstavbu by bylo zajímavé zjistit, 

proč se fenomén KPZ v České republice rozrůstá a objevuje až dnes, ve srovnání 

s průkopnickými zeměmi jako je Německo, Švýcarsko či Japonsko. 

12. Čím budou rozšířeny dosavadní znalosti (vědecká „přidaná hodnota DP“): 
Práce coby součást grantového projektu poslouží svými výsledky jako materiál pro 

kolektivní monografii zvanou Od zahrádkových osad ke guerilla gardeningu: 

Zahrádkaření jako resistentní strategie? 

13. Jaké bude (bude-li) jejich teoretické zobecnění a přínos: 

Teoretické zobecnění pravděpodobně nebude možné, neboť na příkladu jedné až tří 

KPZ se celý fenomén nedá zobecnit. Teoretickým přínosem by však mohla být 

monografie, jejíž dílčí otázkyzodpoví právě tato diplomová práce. 

14. Struktura DP (předběžný obsah – názvy oddílů a kapitol):  

Úvod 

Teoretická část: 
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o Vysvětlení pojmů komunita a zemědělství 

o Obecný popis fenoménu KPZ 

� Co to je a jak funguje KPZ 

� Výhody a nevýhody KPZ 

� Vznik KPZ ve světě 

� Vznik KPZ v České republice 

o Potravinová suverenita 

o Individualizace a komodifikace 

o Metodologie 

praktická část: 

o Případová studie KPZ KomPot 

� Vznik KPZ KomPot 
• Jaké důvody/ motivace mají lidé stát se členy KPZ?  

� Jak funguje KomPot po dvou letech existence 
• Co přineslo KPZ jejich členům nového? 

� Jaké mají členové vědomosti o TUR a jaký na něj mají názor? 
� Do jaké míry představuje KPZ KomPot určité resistentní strategie, 

implicitní či explicitní, vůči procesům individualizace a 
komodifikace? 

Závěr 

15. Předběžná bibliografie k tématu: 
Bauman, Z. 2004. Individualizovaná společnost. Praha: Mladá fronta. 

Beck, U. 2004. Riziková společnost. Praha: SLON. 

Gibas, P.; Matějovská, L.; Novák, A.; Rolfová, E.; Tvardková, V.; Valešová, I.; 
Veselý, M. 2012. Zahrádkové osady: Stíny minulosti, nebo záblesky budoucnosti? 
FHS, UK. 

Henderson, E.; Van En, R.. 2007. Sharing the Harvest: a Citizen's Guide to 
Community Supported Agriculture. 2nd edition. Chelsea Green Publishing. 

Inglehart, R. 2000. Globalization and postmodern values.The Washington Quarterly,  
23 (1): 15–228. 

Keller, J. 1995. Až na dno blahobytu. Brno: Hnutí Duha. 

Keller, J. 2007. Dějiny klasické sociologie. Praha: SLON. 

Keller, J. 2007. Teorie modernizace. Praha: Sociologické nakladatelství. 

Librová, H. 2010. Individualizace v environmentální perspektivě: sociologické 
rámování mění pohled a plodí otázky“, Sociologický časopis, 46(1): 125-152. 

McNay, L. 2009. Self as Enterprise: Dilemmasof Control and Resistance in 
Foucault’s The Birth of Biopolitics.Theory Culture Society 26; 55. 
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Pilley, G. 2001. A Share in theHarvest: a feasibility study for Community Supported 
Agriculture: a participatory approach towards sustainable agriculture in England.Soil 
Association. 

Rynda, I. 2003. Trvale udržitelný rozvoj a vzdělávání. In: Hledání odpovědí na 
současné výzvy světa. Praha, COŽP UK. 

Wild, S. 2012. Sich die Ernteteilen ...“ Einführung in die Solidarische Landwirtschaft,  
PrintsystemMedienverlag. 

 

16. Předpokládaný vedoucí DP: 

PhDr. Ivan Rynda 

17. Důvod volby tématu (dosavadní znalosti, zázemí, praxe a zájem studenta):1 

K tématu diplomové práce mě přivedl vlastní zájem o kvalitní potraviny. Přes téma 

farmářských trhů a urban gardening jsem se dostala díky kontaktům z katedry až ke 

KPZ, které se zatím jeví v porovnání s ostatními koncepty jako jeden z neúčinnějších, 

protože členové KPZ mohou kvalitu potravin kontrolovata ovlivňovat sami. Dokonce 

aspirují k potravinové suverenitě, což je velký cíl a otázkou je, zda je v rámci KPZ 

potravinová suverenita vůbec možná. Protože KPZ se v České republice směle 

rozrůstá, považuji za přínosné se dozvědět něco více o KPZ především jako o zdroji 

potravin, ale i sociálním fenoménu prostřednictvím své diplomové práce. 

 

Praha 12. června 2013 

 

 

diplomant    vedoucí DP   vedoucí katedry SKE  

                                                      
1
 nepovinné 
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Příloha P2 – Dotazník KomPot 

Milí členové KomPotu, předem Vám děkuji za vyplnění tohoto dotazníku, který se týká fungování KomPotu. 
Dotazník obsahuje 60 otázek a jeho vyplnění Vám zabere přibližně 20 - 25 minut. Otevřené („vypisovací“) 
otázky vyplňte, prosím, co nejstručněji, ale zároveň co nejvýstižněji. Informace získané z dotazníku pomohou 
zlepšit fungování sdružení a zároveň podpoří další rozvoj systémů komunitou podporovaného zemědělství. 
Dotazník také poslouží jako materiál pro vypracování případové studie a mé diplomové práce s předběžným 
názvem Fungování KPZ systému po dvou letech existence – případová studie KomPot. 
Své jméno v dotazníku nemusíte uvádět, nechcete-li. Pokud je však uvedete, velmi mi tím pomůžete při 
výzkumu v diplomové práci, protože bych poté ráda udělala rozhovory. Při celém výzkumu budu dbát na etické 
zásady, jednou z nichž je, že Vaše jméno nebude nikde zveřejněno. 
Děkuji, Martina Suchá 

Jméno a příjmení:  
(není povinné) 

Informace o Vás 

Prosím uveďte základní informace o Vás a Vaší domácnosti. 
1. Národnost  
2. Pohlaví:  

o žena  
o muž  

3. Věk:  

o 18-35  
o 35-50  
o 50-65  
o 65 a více  

4. Jaké je Vaše zaměstnání?  
5. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?  

o ZŠ  
o vyučen  
o vyučen s maturitou  
o SŠ  

o DiS.  
o Bc.  
o Mgr./ Ing.  
o Ph.D. a vyšší  

6. V jakém oboru?  
Napište prosím obor či oblast Vašeho vzdělání 
 
7. Počet členů domácnosti účastnící se pravidelné spotřeby zeleniny z KomPotu?  

o 1  
o 2  
o 3  
o 4  
o 5  
o 6  

o 7  
o 8  
o 9  
o 10  
o více  

8. Z toho počet dětí (do 18 let):  
o 0  
o 1  
o 2  

o 3  
o 4  
o více  

9. Jaký je průměrný čistý měsíční příjem Vaší domácnosti (jako celku)?  
o do 10 tisíc Kč  
o 10-20 tisíc Kč  

o 20-30 tisíc Kč  
o 30-40 tisíc Kč  
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o 40-50 tisíc Kč  
o 50-60 tisíc Kč  

o více  

10. Jak daleko od zahrady KomPot bydlíte? (km)  

o do 5 km  
o 5-10 km  
o 10-20 km  
o 20 km a více  

11. Jak se většinou dopravujete na zahradu KomPot?  
Zvolte maximálně 3 možnosti 

o autem  
o spolujízda autem s jiným členem  
o MHD  
o na kole  

o pěšky  
o kombinací více prostředků  
o Other:  

 

12. Kde bydlíte?  
o činžovní dům  
o panelový dům  
o rodinný dům  

o činžovní vila  
o vila  
o Other:  

13. Máte vlastní zahradu?  

o ano  
o ne  

14. Kde se nachází Vaše zahrada?  

o ve vlastním bydlišti  
o ve venkovském sídle (chata, chalupa, ...)  
o v zahrádkářské kolonii  
o Other:  

15. Jaké jsou Vaše zájmy?  
  
  
16. Jaké máte stravovací návyky?  
Mark only one oval. 

o jím maso  
o jím maso, ale nejím ho často  
o jsem vegetarián  
o jsem vegan  
o Other:  

Vy a KomPot 

Prosím vyplňte informace o Vašem vztahu ke KomPotu. 
17. Jak jste se o KomPotu dozvěděl/a?  

 
o z internetu  
o od přátel, od známých  
o na akci pro veřejnost  

o z plakátu/ letáku  
o Other:  
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18. Proč jste členem KomPotu?  
Shrňte prosím ty největší důvody, které Vás přiměly stát se členem KomPotu. 
  
  
19. Za výhody KomPotu považuji:  
  
20. Za nevýhody KomPotu považuji:  
  
21. Doporučil/a byste KomPot svým známým?  

o ano  
o ne  

22. Uveďte, prosím, hlavní důvody, proč byste KomPot ne/doporučila:  
  
23. Shrňte, prosím, v několika větách, jak hodnotíte uplynulou sezónu 2013:  
Můžete se vyjádřit například k úrodě, komunitě, k naplněným či nenaplněným očekáváním, atd. 
  
  
24. Chcete odebírat zeleninu z KomPotu v roce 2014?  

o ano  
o ne  

25. Pokud nehodláte pokračovat, napište, prosím, důvody:  
  

Distribuce  

26. Kde většinou odebíráte zeleninu?  

o Velké Přílepy  
o Praha (Vypálené koťátko)  
o zahrada KomPot  

27. Jakým způsobem většinou vyzvedáváte zeleninu z odběrného místa?  
o autem  
o spolujízda autem s jiným členem  
o MHD  
o na kole  

o pěšky  
o kombinací více prostředků  
o Other:  

28. Jste spokojen/a s umístěním odběrného místa?  

o ano  
o ne  

29. Pokud ne, uveďte proč:  
  
  
30. Vyhovuje vám den závozů?  

o ano  
o ne  

31. Pokud ne, jaký den by vám nejvíce vyhovoval?  



o pondělí  
o úterý  
o středa  
o čtvrtek  
o pátek  
o sobota  
o neděle  

Práce na zahradě KomPot 

Uveďte, prosím, jaké máte zkušenosti s dobrovolnou prací na zahradě KomPot. 
32. Jak často jste pomáhal/a v rámci Kompotu v roce 2013?  
Pomocí se myslí účast na dobrovolných pracovních brigádách, Vaše individuální návštěvy zahrady 
KomPot mimo společné akce a také jakákoli pomoc s organizací: např. účetnictví, atd.) 
 

o denně či týdně  
o jednou až třikrát do měsíce  
o cca desetkrát - patnáctkrát za rok  
o cca pětkrát - devětkrát za rok  
o cca jednou - čtyřikrát za rok  
o nepomáhám, pouze odebírám zeleninu  

 
33. Zaškrtněte, prosím, výrok týkající se dobrovolných pracovních brigád, se kterým se nejvíce 
ztotožňujete:  

o s dobrovolnými pracovními brigádami jsem spokojen/a  
o dobrovolné pracovní brigády nenaplnily má očekávání  
o nezúčastnil/a jsem se ani jedné brigády  

34. Co se Vám nejvíce líbilo na dobrovolných pracovních brigádách?  
Uveďte hlavní důvody, proč jste s dobrovolnými pracovními brigádami spokojen/a. 
  
  
35. Z jakých důvodů nenaplnily dobrovolné pracovní brigády Vaše očekávání?  
Odpovídejte jen v případě, že dobrovolné pracovní brigády nenaplnily Vaše očekávání. 
  
  
36. Co Vám nejvíce brání v účasti na dobrovolné pracovní brigádě?  
Odpovídejte jen v případě, že jste se nemohl/a zúčastnit. 
  
37. Dobrovolné pracovní brigády byly většinou v sobotu. Dal/a byste přednost jinému dni?  

o pondělí  
o úterý  
o středa  
o čtvrtek  
o pátek  
o neděle  
o sobota mi vyhovuje  

 
38. Je ve Vašich možnostech účastnit se letos dobrovolných pracovních brigád častěji než v roce 2013?  
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o ano, baví mě to  
o ano, pokud to bude třeba  
o spíše ne  
o rozhodně ne  

39. Setkávání s ostatními členy v rámci KomPotu:  
Setkávání na dobrovolných pracovních brigádách, ale i jiných akcích KomPotu jako Tři sestry, vánoční 
setkání apod. 

o mi přišlo dostačující, nemám zájem potkávat se víc  
o rád/a bych se potkával/a s ostatními členy více při společných akcích  

 

Množství a kvalita úrody v loňské sezoně 

Uveďte, prosím jak jste byli spokojeni s úrodou. 
40. Zeleniny v roce 2013 podle mě bylo:  

o více, než jsem dokázal/a spotřebovat  
o právě podle mých představ  
o málo  

41. Vyhovuje vám skladba podílu zeleniny?  

o ano  
o ne  

42. Rád/a bych odebíral/a méně:  
Uveďte prosím druhy zeleniny a případně i důvod 
  
43. Rád/a bych odebíral/a více:  
Uveďte prosím druhy zeleniny a případně i důvod 
  
44. Líbilo by se mi, kdyby se nabídka zeleniny rozšířila o:  
Uveďte prosím druhy zeleniny a případně i důvod 
  
45. Považujete poměr kvality zeleniny, kterou dostáváte, a ceny, kterou platíte, za adekvátní?  
Mark only one oval. 

o ano  
o ne  

Minulé a současné zdroje zeleniny 

Následující 4 otázky se týkají zdrojů zeleniny Vaší domácnosti před a po nastoupení do KomPotu. 
Každá otázka má dvě varianty: v sezóně a mimo sezónu. Odhadněte, prosím, v procentech, kolik 
procent zeleniny jste z daného zdroje získal/a. 100 % představuje veškerou zeleninu ve Vaší 
domácnosti pro dané období ("jaro - podzim" či "zima") v jednom kalendářním roce. Dbejte, prosím, 
na to, aby součet Vašich odpovědí dal právě 100 %. U škály se 0 = nula % a 10 = 100 %. 

46. Kde jste nakupoval/a či získávala/a zeleninu v sezóně (jaro - podzim), než jste se stal/a členem 
KomPotu? 
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Zaškrtněte 0, pokud jste na daném místě zeleninu nepořizoval/a.  
 
46. z vlastních zdrojů  
výpěstky z vlastní zahrady 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

0 % 
           

100 % 

46. darem  
výpěstky členů rodiny, přátel, kteří se s Vámi rozdělili 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

0 % 
           

100 % 

46. z bedýnkového systému či přímo od farmáře  

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

0 % 
           

100 % 

46. na tržnici, na trhu či v obchodě se zdravou výživou/biopotravinami  

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

0 % 
           

100 % 

46. v super/hyper marketu nebo běžném obchodě s potravinami  
 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

0 % 
           

100 % 

47. Kde jste nakupoval/a či získávala/a zeleninu mimo sezónu (zima), než jste se stal/a členem 
KomPotu? 

Zaškrtněte 0, pokud jste na daném místě zeleninu nepořizoval/a. 
47. z vlastních zdrojů  
výpěstky z vlastní zahrady 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

0 % 
           

100 % 

47. darem  
výpěstky členů rodiny, přátel, kteří se s Vámi rozdělili 
 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

0 % 
           

100 % 

47. z bedýnkového systému či přímo od farmáře  
 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

0 % 
           

100 % 

47. na tržnici, na trhu či v obchodě se zdravou výživou/biopotravinami  
 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

0 % 
           

100 % 

47. v super/hyper marketu nebo běžném obchodě s potravinami  
 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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0 % 
           

100 % 

48. Kde nakupujete či získáváte zeleninu v sezóně (jaro - podzim) od doby, co jste členem/ členkou 
KomPotu? 

Zaškrtněte 0, pokud na daném místě zeleninu nepořizujete. 
48. z KomPotu  
 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

0 % 
           

100 % 

48. z vlastních zdrojů  
výpěstky z vlastní zahrady 
. 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

0 % 
           

100 % 

48. darem  
výpěstky členů rodiny, přátel, kteří se s Vámi rozdělili 
 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

0 % 
           

100 % 

48. z bedýnkového systému či přímo od farmáře  
 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

0 % 
           

100 % 

48. na tržnici, na trhu či v obchodě se zdravou výživou/biopotravinami  
 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

0 % 
           

100 % 

48. v super/hyper marketu nebo běžném obchodě s potravinami  
 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

0 % 
           

100 % 

49. Kde nakupujete či získáváte zeleninu mimo sezónu (zima) od doby, co jste členem/ členkou 
KomPotu? 

Zaškrtněte 0, pokud na daném místě zeleninu nepořizujete. 
49. z KomPotu  
 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

0 % 
           

100 % 

49. z vlastních zdrojů  
výpěstky z vlastní zahrady 
 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

0 % 
           

100 % 
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49. darem  
výpěstky členů rodiny, přátel, kteří se s Vámi rozdělili 
 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

0 % 
           

100 % 

49. z bedýnkového systému či přímo od farmáře  

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

0 % 
           

100 % 

49. na tržnici, na trhu či v obchodě se zdravou výživou/biopotravinami  
 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

0 % 
           

100 % 

49. v super/hyper marketu nebo běžném obchodě s potravinami  
 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

0 % 
           

100 % 

50. Co děláte s přebytky zeleniny z KomPotu?  
 
konzervuji/zamrazuji/atd.  

o rozdávám  
o prodávám  
o vyhazuji, protože se to zkazilo  
o Other:  

51. Pokud jste u předchozí otázky zaškrtl/a více možností, odhadněte, prosím, kolik 
procent byste přiřadil/a ke každé zaškrtnuté možnosti 

Zaškrtněte 0, pokud tuto možnost nevyužíváte. Dbejte, prosím, na to, aby součet Vašich odpovědí 
dával dohromady 100 %. Časový úsek je jeden rok. 
konzervuji/zamrazuji/atd.  
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0 % 
           

100 % 

rozdávám  
. 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

0 % 
           

100 % 

prodávám  
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0 % 
           

100 % 

vyhazuji, protože se to zkazilo  
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0 % 
           

100 % 



 

15 
 

jiné  
. 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

0 % 
           

100 % 

52. Když zeleninu musíte vyhodit, vyhodíte ji:  

o do komunálního odpadu  
o do svozu bioodpadu  
o na domácí kompost  
o na zahradu KomPot  

Zvířata na KomPotu 

Uveďte, prosím, Váš vztah ke zvířatům na zahradě KomPot. 
53. V minulém roce se na zahradě začalo se včelami. Jak vnímáte přítomnost včel na zahradě?  

o libí se mi to (chci se angažovat)  
o líbí se mi to (nechci se angažovat)  
o bojím se  
o je mi to jedno  

54. Chtěl/a byste mít v budoucnu na zahradě hospodářská zvířata?  
Tato otázka se týká vzdálené budoucnosti 

o ano  
o ne  

55. Jaká zvířata byste si na zahradě přál/a chovat?  
   
56. Chtěl/a byste odebírat hromadně ze známých zdrojů např. i ovoce, vejce, mléko, sýry, maso atd.?  
Tato otázka se týká vzdálené budoucnosti 

o ano  
o ne  
o nevím  

57. Chtěl/a byste tyto potraviny odebírat ze známých zdrojů celoročně?  

o ano  
o ne  

58. Pokud některá z otázek nevyhovovala Vaší konkrétní situaci či byste chtěl/a doplnit nějaký 
komentář, specifikujte prosím Vaši odpověď zde.  
  
  
59. Napadá Vás nějaká otázka, která v dotazníku chybí?  

  

Otázka na konec :-) 

60. Co pro Vás znamená komunitou podporované zemědělství?  

Prosím popište, jak vnímáte myšlenku komunitou podporovaného zemědělství. 
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Grafická příloha P2a – dotazník KomPot 
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Příloha P3 

Návrh otázek, rozhovor 

1) Jak se od dětství vyvíjely Vaše zájmy? 
2) Jak se Vám poslední dobou žije? Cítíte se spokojeně? Máte pocit, že máte svůj život pod kontrolou? Jak to 

zařizujete? 
3) Jak a přibližně kdy jste se dozvěděl o KomPotu (dále KP)?  
4) Znal jste před nastoupením do KP pojem komunitou podporované zemědělství (dále KPZ)?  
5) Z jakých důvodů jste členem KP? 
6) Musel jste se nějakou dobu rozmýšlet, než jste do KP vstoupil? Jaké byly důvody pro a proti? Musel jste si 

nechat principy KP a KPZ vysvětlit od organizátorů? 
7) Za jaký typ člena se považujete? Spíše aktivní, pasivní nebo se snažíte pomáhat nepřímo, zprostředkovaně? 
8) Co pro Vás KP znamená? 
9) Co si o Vaši činnosti myslí Vaše okolí? 
10) Jaké přínosy pro Vás má činnost KP? Naučil jste se něčemu, spřátelil se, překvapilo Vás něco ne/příjemně? 

Těšíte se na dobrovolné pracovní brigády? 
11) Je něco, co se Vám na KP nelíbí? Co byste na činnosti KP ohodnotil negativně? Co byste chtěl vylepšit?.

  
12) Jaká očekávání jste měl, když jste vstupoval do KP?  
13) Liší se praxe od toho, co jste očekával na začátku? 
14) Změnilo se něco ve Vašem životě od vstupu do KP? 
15) Do jaké míry byste si přál, aby Vás KP zásobil? Jak je pro Vás důležitá zásobovací funkce KP?  
16) Víte, co je trvale udržitelný rozvoj? 
17) Jakou budoucnost má dle Vás KPZ obecně? 
18) Cítíte se za budoucnost KPZ v ČR zodpovědný? 
19) Kdybyste byl na mém místě, zeptal byste se na něco? 
 

 

Závěr 

Poděkování, rozloučení. 

(pro stručnost všude užito generické maskulinum) 
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Příloha P4 
Jméno: Iveta Kuráňová 
Datum: 24. 4. 2014 
Délka trvání rozhovoru: 47 minut 
Členem od: leden 2013 
Odkdy zahradnicí na KP: léto (červenec, srpen 2013) 
 
Jaké jsou tvé zájmy a jak se vyvíjely od dětství? 
Asi největší zájem od dětství jsem si prohlížela atlasy květin, co rostou v přírodě. Sbírala jsem 
květiny, dávala jsem si je do herbáře, učila jsem se latinské názvy na ZŠ, na chatě jsem 
chodila a koukala, co kde roste. Tak to byl jeden velký zájem, který mě hodně poznamenal☺. 
Pak čtení knížek a i sport, pěší turistika a na střední škole softball, gymnastika na základce. 
 
Zahrádkaření jste měli v rodině? 
Asi ne, ale bylo to u mě silnější, asi je to výchovou. Ale v rodině se tím nikdo nezabýval 
profesionálně.  
 
A teď? 
Rodina…☺ Koně, ty jsem zapomněla! Úplně úžasný koníček, to jsem se jim věnovala na 
vejšce, pravidelně a pak to sklouzlo na výlety ke koníkům a teď už jsem tam nebyla tak 2 
roky, ale bylo by fajn se k tomu vrátit.   
 
Jsi se svým životem spokojená? 
Ano ☺ 
 
Nic bys neměnila? 
Možná kvalitu bydlení… Předtím jsme bydleli v Nebušicích. Tím jaký povolání vykonávám, je 
nakonec ten byt dobrá věc, protože to netýká tolik práce kolem. Akorát je potřeba trochu 
zapracovat na prostředí kolem a na těch sousedských vztazích, který mi moc nevyhovujou. 
Jsou tam lidi takový konzervativní a každej si tam zapadne do toho bytu a to je tak všechno. 
To mi nevyhovuje. 
 
Takže ty vztahy nejsou vyloženě negativní… 
No když už jsou, tak jsou pasivní nebo negativní. Ba ne, ještě jeden soused, ti jsou hodně 
pozitivní. Tak tam jsem říkala, že  - on na to není moc čas a částečně je to taky tim, že tam 
jsou ty negativní postoje k nám… Tak se to chce trošičku sebrat a říct si kašlu na to a něco 
tam vysázet… O co jsem se už snažila, navrhla jsem, že tam vysadím nějaký kytky a… a takže 
to je prostě na nás, na tý naší aktivitě. 
 
A když jsou ty vztahy negativní, tak jsou kvůli tomu, že sis tam chtěla něco vysázet? 
Já myslim, že částečně jo, protože se ti lidi bojí, že tam budeme s dětma na tom dvoře a ty 
děti znamenají sem tam křik… takže mi přijde, že ty reakce jsou z obav, abychom tam 
nerušili… 
 
Ale naštěstí kytky můžeš mít na KomPotu… i když doma je to taky hezký. 
Vyhlídnout z okna a vidět něco hezkýho… ☺ Navíc, když tam člověk začne něco dělat, tak se i 
seznámí s těmi lidmi, který naopak zas tam nepotkává, tak by se tam ty vztahy mohly zlepšit.  
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Jak jsi našla KomPot? V dotazníku jsi psala, že jsi našla letáček na zastávce autobusu. 
Ano, v Nebušicích ☺  
 
A hledala jsi něco takového aktivně nebo to byla náhoda, že ses dostala do KomPotu? 
Náhoda byla v tom, že se letáček objevil v té době, kdy jsme měnili bydlení, a věděla jsem, že 
potřebuju nějakou zahradu. 
 
A proč? 
Asi kvůli svýmu uspokojení… Člověk cítí, že potřebuje nějaký prostředí, kde by se kochal, 
něčím se zabýval. A takže byla možnost mít zahradu v zahrádkářské kolonii nebo tady… Byla 
jsem byla zvědavá, když jsem si přečetla letáček, tak jsem se sešla někdy na přelomu zimy 
12/13 ve Středoklukách… Nejdřív jsem byla skeptická, chtěla jsem to zkusit. Říkala jsem si: 
komunitní? Bude mi to vyhovovat? Nebude mi to vyhovovat? Ale poznala jsem, že mi 
společnost padne, že to bude příjemný a viděla jsem hodně kladu oproti tomu si někde 
pronajmout zahrádku. A tím, že si člověk může vyměňovat názory, potká tam soustu lidí 
podobných myšlenek, názorů nebo spíš zájmů. Tím, že kdybych se věnovala jen své zahrádce, 
určitě bych tam nevyzkoušela pěstovat tolik rostlin, jako zkoušíme na KomPotu. Pak i děti, na 
zahrádce by byly asi sami, ale tady mají možnost se setkávat s jinými dětmi. A je to 
kreativnější, celkově. 
 
Mohla bys popsat ještě blížeji důvody tvého členství? 
Potřeba zahrady – prvotně, setkávání lidí s podobnými zájmy, jak jsem si říkala, jak pracuju 
v zahradnickým oboru, tak to naopak obohatí, když poznám ještě lidi, který se zahradničinou 
nezabývají profesionálně, ale vidí to i z jiného pohledu. A nejedou např. pořád v tom samém 
sortimentu rostlin… A potom vlastně i vaření vegetariánských jídel… 
 
Jste vegetariáni? 
Nejsem vegetarián, muž hodně vaří z masa, ale snažím se obohatit jídelníček tak, aby 
zelenina dětem chutnala a jedly to. Myslim si, že je důležitý to dělat, aby k tomu měly nějaký 
vztah. 
 
A potřeba vařit dobrý zeleninový jídla přišla až s KomPotem nebo už děti říkaly, že jim 
zelenina nechutná už dříve? 
Asi vnikla z mojí potřeby, protože nejím tolik maso. Masa tolik nepotřebuju. Omezila jsem ho 
už třeba na vejšce, kde jsem rok nejedla maso a tam jsem zjistila, že si neumim vařit (smích). 
Takže je důležitý si umět vařit a nahradit ty látky, který přijímáme z masa.  
 
A teď už máš pocit, že to je lepší? 
Malinko (smích). 
 
Znala jsi KPZ před nástupem do KomPotu? 
Určitě ne. KPZ jsem neznala, bylo to pro mě nové. Zaslechla jsem něco o KOKOZE a o těch 
pytlích, ale to mě nějak nenadchlo, pěstovat zeleninu v pytlích.  
 
Hlavně zahradnici jako tebe, viď? 
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Když jsi našla ten letáček, rozmýšlela ses ještě chvíli, jestli nastoupit nebo ne? 
Hodně jsem tam jezdila v tom létě 2013, ozkoušela jsem si to nejdřív, jak to funguje, co ta 
práce znamená, jaká je spolupráce s Mílou a říkala jsem si, že to jde. Že to funguje. 
 
A co na tvé rozhodnutí říkalo tvé okolí, rodina, známí? 
Asi nic, my si neříkáme, každý má někdo svoje rozhodnutí, spíš si říkáme nějaké rady, ale 
určitě do toho tomu druhýmu nemluvíme. 
 
Takže jsi tam spíš sama za sebe, nejste tam jako rodina? 
Sama za sebe a děti. A ten můj pětiletý syn je asi trochu po mně. Tam je ten vztah k tomu 
zahradničení, řekla bych veliký a sedmiletá holčička, ta právě si potřebuje hodně luštit, 
křížovky, sedět u papíru a bádat nad něčím. Takže asi taky není šťastná, když je tam celej 
den. Ale záleží, někdy se to naskytne, že tam jsou děti a je tam zábava. 
 
Bereš se za aktivního člena, když neuvažuješ, že tě KomPot zaměstnává? 
No, když to vztáhnu na ty víkendy, tak bych řekla už málo aktivní. Když vidim, že tam kluci 
staví zahradní chatku a kluci tam kutí spoustu věcí… Pasivní ne, ale málo aktivní. Ale ono zas 
spoustu věcí, nad kterými člověk přemýšlí, a ačkoli to třeba fyzicky sám nevykonává, tak 
k tomu třeba směřuje, že je třeba udělat to a to...  I když se to netýká té produkční zahrady, 
ale té společné části… 
 
Takže to jde pořád s tebou... 
Určitě.  
 
Mohla bys mi popsat, jak probíhají tvé pracovní dny na KP?  
Přibližně jednou dvakrát týdně tam jezdím já, když to jde, snažíme se to s Mílou sladit tak, 
abychom tam byly společně. Řekněme od rána do 4h, o víkendech, jak je potřeba… (smích) 
Teď na jaře možná ten elán do toho, když si uvědomuju, jak je to strašně důležitý, trošku 
posouvat to a být u toho přítomen… 
 
U toho společnýho dění.? 
U toho společnýho dění (přitakává). A hlavně uskutečňování těch věci, co je tam třeba udělat 
na tý společenský části. 
 
A to například? 
R3 psal, že našel nějakou výbornou vychytávku, jak skladovat nářadí a kluci navrhli, tak co to 
udělat v neděli. Tak to zkusím doma navrhnout, jaký plány máme na víkend. Tak by bylo fajn 
to nějak pořešit. Tak chatka je totiž dostavená, takže by se to z té první chatky mohlo už 
přesunout a z tý první chaty bysme mohli mít nějaký posezení, nějaký zákoutí... takže by bylo 
fajn to zase nějak pořešit. A jelikož tam pracujeme, tak je dobrý si říct, co tam chceme 
uspořádat. 
 
Když se třeba stane, že jste tam s Mílou přes tejden a o víkendu tam nejedete, vy si to mezi 
sebou nějak předáváte, co se tam udělalo? 
Určitě... buďto se sejdeme následující týden na zahradě, tak si řekneme co  a jak (co se týče 
práce) anebo po telefonu. 
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Takže to nejde přes ty společný kompoťácký maily… 
To ne, to hrozně zahlcuje poštu, co se musí vyřešit (smích). To je potom toho hrozně moc, 
tak věřím, že to ty lidi může až obtěžovat. A teďka už člověk vyloženě přemejšlí, jak to 
nazvat, co do toho předmětu napsat, aby to vyloženě upoutalo pozornost. Tohle se musí 
vychytat. Kluci, jak rozjeli emaily ohledně té chatky, tak to zbytečně zahltilo společnou poštu. 
Ty pracovní maily prý fungujou, ale nevím, proč to nepoužívají. To musíme holt ještě osobně 
nějak vyřešit. 
 
Kolik jsi zatím zaregistrovala pracovních skupin, které se zformovaly na VH? 
Asi jsou nejvíc aktivní kluci se zahradní chatkou, určitě taky R3, který se snaží dělat ochranný 
pás kolem včelích úlů. A já jsem si tam taky nakonec napsala i bylinky a teď nejsem schopná 
něco řešit a přemejšlet o tom… Takže je to taková věc… Spíš tam vidim důležitější věci. Jsou 
tam třeba keře, který jsou jenom na tý jedný straně založený a už bych to nejradši sázela 
posle toho plánu, kde mají být, ale je to potřeba promyslet časově, protože se tam bude 
teďka ještě přivádět voda k těm zeleninovým záhonům, takže je možný, že se tam bude 
někde rýt.. 
A to je vlastně další důležitá skupina. 
Takže to jsou skupiny: voda, zahradní chatka.. R3 ten nevím, jakou má skupinu, ten je asi 
všude (smích). 
Takže to vlastně není zas tak špatný (smích). 
Na VH jsem koukala, kolik pracovních skupin vzniklo a kolik je tam úkolů, ale to tak většinou 
bývá... 
 
A na VH se dohodlo i to dobrovolný placení. Už jsi zaregistrovala nějakou zpětnou vazbu? 
… Líbí se ti to? 
Určitě se mi to líbí. Myslím, že taková příležitost je vhodná a potřebná. Myslím si, že 
pokladník potom psal, aby se všichni měli vyjádřit v rámci konkrétního dotazníku, kolik jsou 
schopni dát a jestli se nepletu, tak průměr vyšel kolem pěti tisíc, něco nad pět tisíc. Ale 
nevím, jak je to teď ve skutečnosti. To by se ještě chtělo domluvit s Mílou, s pokladníkem. 
 
Nevyvolává to v tobě pocit rozpaků? 
Nee, došli jsme k průměrné částce a od té průměrné částky se může člověk odrazit a říct si: 
chci do toho míň, víc… myslím si, že to je jasný. Naopak mě zaujalo…říkala jsem si, že to je 
hezky vedený, až jako profesionálně, řešení toho finančního problému, že se řeklo co a jak, 
jak to může probíhat, potom byl ještě pokladníkův dotazník, aby se lidi ještě jednou po té VH 
k tomu vyjádřil, mi přijde dobrá cesta.  Protože na VH tam někdo mohl něco napsat a jak ve 
skutečnosti budou lidi reagovat, to je druhá věc.  
 
Pozitiva a negativa fungování KP, mezi lidma.. 
Možná začnu od těch negativ, nad kterýma přemejšlím. Přijde mi, že lidi, který tam jezdili 
minulý rok, tak jsem tam ještě neviděla (smích) tenhle rok... A říkala jsem si, jestli se 
náhodou třeba neodhlásili… Anebo jestli je něco neodradilo třeba kvůli té VH... Myslím si, že 
spousta lidí asi neměla představu, co vlastně KP znamená, každý měl svojí představu, jak to 
funguje, tím, že jsme se staly (s Mílou) zahradníky a že jsme vyjádřily ten rozpočet, jaký jsou 
náklady, i mě zajímal ostatních názor, jestli třeba nevnímají, že se stanou jen těmi lidmi, co 
tam přijdou pomoct a my jsme tam třeba ty placený. I když ten víkend je dobrovolný… Ale 
vrtá mi hlavou: včera jsem napsala, že dneska jedu na zahradu a jestli mi někdo nechce 
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pomoct plít plevel. Ale někdo by si mohl říct, ona tam jede a teď mu budu říkat: tady vyplej 
pampelišku… a já jsem za to placená a oni ne… To mi trošku hlodá červíček… Ale ono to není 
jen právě o tom plení pampelišek, ale je to skoro taková malá firmička, i když v sounáležitosti 
více lidí, a ten běh zahrady je veden právě v rámci dohody těch více lidí, těch aktivních lidí. 
 
Třeba teprve začnou jezdit? Je začátek sezóny. 
To jsem si taky říkala, ale říkala jsem si to už před měsícem… (smích). Ale třeba ne… teď o 
Velikonocích jsem si říkala: XXXX vyndala proutky, s tím, že se dají do vody, s tím, kdyby si 
děti chtěly udělat nějakou pomlázku… My jsme byli pryč, jeli jsme na chatu k rodičům. Říkala 
jsem si, jestli se tam něco o víkendu uskuteční. Tak by mě zajímalo, jestli většina měla stejný 
program, na ty Velikonoce, že odjeli za babičkou za dědou anebo neměli takovou chuť jet na 
ten KomPot a trávit tam ten volný čas… 
 
A jiný negativa? 
Mě nenapadají.  
 
A pozitiva? 
Asi to všechno, co jsem řekla, prohloubení znalostí v tý zahradničině, zelenině… setkávání 
s lidmi, smysluplné trávení volného času i s dětmi, i když ne každý dítě to vnímá stejně jako 
já. I když ten směr pořád vnímám jako ten správný a není to jen o zahradě, ale  rozvíjí to 
přemýšlení o celý společnosti, o těch tendencích, který tady ve společnosti vznikají, hlavně u 
mladých lidí, a je příjemný vidět podobný názory, který člověk má, že je mají i ostatní lidé. 
Ačkoli si myslím, že třeba ve společnosti nás může být menší část, ale třeba to tak není. 
 
Dokázala bys charakterizovat, kam asi tak vedou ty trendy mladých lidí ve společnosti? 
Takovej ten návrat k přírodě… když to tak řeknu… Mě to překvapuje a líbí se mi to. A pro mě 
je i zajímavý vidět, že ty lidi potřebují kontakt s půdou. Že je vidět, že jsou rádi – a já hodně 
jsem to sama za sebe vnímala na těch brigádách, že je pro ně příjemný hrabat se v té zemině 
(smích). 
Chápu, že lidi,kteří pracují v kanceláři, tak tuhle potřebu si žádají o víkendu takhle relaxovat... 
 
Bavíme se o jejím povolání… 
Když člověk pracuje v zahradnickým oboru, využívá počasí, loni pršelo 14 dní v červnu, půda 
byla nasáklá vodou a jak je to ještě sezónní práce, tak je to ještě náročný, takže se to vždycky 
snažim dělat po večerech, nebo když vim, že bude pršet. 
 
A v zimě, jak je to v zimě?  
To je dlouhodobej oříšek, kterej se právě snažim pořešit, protože to takhle dlouhodobě nelze 
vykonávat. Když jsem vystudovala školu, tak té práce bylo hodně, byla hodně poptávka po 
těch návrzích zahrad, ale samozřejmě té práce teď už tolik není. Mám zákazníky od 
přírodních, až po ty, kteří chtějí ten zelenej trávníček. Tak se to snažím vnímat v té široké 
škále potřeb lidí a zase je příjemný se s někým sejít a vidět tu zahradu úplně stejnýma očima 
jako ten zákazník.  
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Když si vezmeš škálu těch svých zahradníků, jaký je trend? Kulturní zahrádky nebo někdo 
chce i permakulturu? 
Řekla bych, že to je taková ta střední cesta, že to není úplně přírodní zahrada, na příklad 
trávníku, že spousta lidí by chtěli ten zelenej trávník posekanej a my se jim snažíme vysvětlit, 
co ten trávník obnáší, jakou práci.  Že kdyby se tam do toho vysadily i nějaký jetelíčky a tak, 
tak že by ten trávník nepotřeboval tolik závlahy. Takže se je snažím spíš jako navádět… 
Spoustu lidí třeba nemá na zahradě kompost. Pro mě je to nepředstavitelný, tak je zkouším 
navádět tím směrem, kterej já cítím jako správnej. 
 
Vzhledem k tomu, že jsi zmínila tu svoji otázku, co dělat v zimě, Míla zas řeší, že bych 
chtěla, aby KomPot dal lidem práci na celej rok.  
To sice jo, ale je třeba počítat, že v zimě je to hodně omezený. Člověk tomu věnuje taky čas, 
té objednávce rostlin, plánování… a zase návrat k tomu, jaká byla úroda v předchozím roce a 
jaké z toho plynou závěry, ale určitě se nedá počítat, že by to pro nás byl finanční přínos, o 
který bychom se mohly opírat. 
Tam by záleželo, jak by se to vyvíjelo, kdyby byl třeba fóliovník, tak tam zas začíná jako dřív, 
takže je tam ještě spousta možností v pěstování zeleně nebo vedení KomPotu. 
Přesto si nemyslím, že by mi KomPot v zimě poskytl tolik práce na 5 prac. dní, a tím pádem 
bych si nemohla vydělat peníze, který by mi stačily. Ale směr je si myslím, výborný. Na 
KomPotu se to může rozvinout dál, ať už foliovníkem nebo prodejem těch rostlin nebo 
předprodejem těch rostlin, nebo nějaký skleník třeba. To je taková větší budoucnost. 
 
Co se týče toho ohodnocení, které v Kompotu máte, cítíš se dobře ohodnocená za to, co 
tam děláš?  
Můj pohled je takový, že pokud pracuju manuálně, tak je to běžná částka, kterou 
v zahradnickém oboru lidé dostávají.  
 
Za hodinu… ? 
Za hodinu. 
 
Ale to Míla říkala, že to je i 50 korun... 
Mimo Prahu…Ti lidi jsou pravděpodobně zaměstnanci, takže si nemusí odvádět zdravotní 
s sociální, což je necelý 4 tis. za měsíc... 
 
Vracíme se znovu k pocitu, že zahradnice jsou za práci zaplaceny a ostatní ne… A že ostatní 

by si toto mohly uvědomit... Iveta se necítí špatně, necítí se jako vykořisťovatel a dodává: 

Ono je potřeba vést tu zahradu, možná jsme si to ze začátku neuvědomovaly, ale pokud 
chceme, aby se na té zahradě něco urodilo, aby ta zahrada vzkvétala, tak to chce vést tu 
zahradu. 
 
Vlastně máte zodpovědnost za to, aby to fungovalo… Na druhou stranu jsem slyšela, že 
tam šli kvůli tomu, aby se právě naučili, jak se něco pěstuje… Kde hledat balanc mezi tím, 
že zahrada potřebuje pevnou ruku, aby uživila 40 lidí a tím, že lidé se na pěstování chtějí 
také podílet, aby se naučili jak… 
Aha. Asi mě napadá si říct – asi lepší osobně někde o víkendu – popovídat si o tom. Např. 
pátek, nějaký odpoledne, kdyby lidi měli volnější odpoledne, nebo i o víkendu… Tohle mě 
nenapadlo. 
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Takže u vás není problém do toho někoho zapojit, ale ještě vás to nenapadlo? 
Přesně tak, s tim, že si spíš nedokážu představit, že by tu zahradu vedlo 10 lidí. To by hodně 
trvalo, než bysme se nějak domluvili. 
 
Měla jsi s nástupem do KomPotu, měla jsi nějaký očekávání a jak se splnily nebo změnily? 
Myslím, že se očekávání splnily, jsem ráda, že tam mám možnost brát děti, že si tam 
pěstujem zeleninu, ze který můžu vařit, že tam vstřebávám a konfrontuju názory ostatních.  
Určitě mě to formuje… názory. Trošku konkretizuje ten směr, kterým se víc vydávám, který 
mě vede víc k těm přírodním zahradám, ale je to stejně to, co ze mě vychází, jak pocitově, 
tak logikou.  
 
Ale osázení do řádku a ten způsob, kterým tam zemědělčíte by mohl být ještě přírodnější, 
ne? 
Mohlo by to být přírodnější, ale nebyly by takový výnosy. Teď, jak to tam děláme, tak si 
myslím, že to snižuje naší práci, je to jednodušší, tím, že to pěstujeme v řádku, že to můžeme 
plečkovat jednodušeji, než kdybychom to v tom řádku nedělaly… 
 
Dívala jsem se v dotazníku, kde jste nakupovali před nástupem do KomPotu... Máš pocit, 
že KomPot zlepšil vaše celkové stravování? 
Minulý rok jsem přinesla domů tolik zeleniny a dávala do mrazáku a ať už to nějaký dítě 
třeba nejedlo, tak to vidělo a je důležitý, aby k tomu získali nějaký vztah. Snažím se to dětem 
nenutit, spíš ukázat. 
 
A změnilo to třeba tvůj přístup k nákupům jídla? 
No jsem hrozně ráda, že v létě už nemusím se zastavovat v tom supermarketu, kolem 
zeleniny jenom projíždím a vezmu to nejnutnější a myslím, že to říkalo i více lidí, možná i 
Míla, že tím jak vařím více ze zeleninových jídel, tak už nepotřebuju tolik dalších ingrediencí. 
Tím se nákup jiných potravin v supermarketu omezí. 
Například: pečivo, mlíko koupit, jogurty… Ale jo, už nemusím vymýšlet.  
 
To by mě zajímalo, co už nekupuješ. 
Možná ty přílohy. Z těch příloh už tolik nedělám, třeba těstoviny vynahradím zapečenou 
zeleninou… no… 
 
Takže úplně konkrétně, změnilo to tvoje myšlení přístup k jídlu? 
Už jsem k tomu měla vztah i dřív, takže to se tolik nezměnilo. Jsem ráda, že na druhou stranu 
vidím, jak to pěstujeme a pěstuju si to, co vidím, jak je pěstovaný. 
Jinak zeleninu kupuju v supermarketu, zatím jsem se nepídila po dalších možnostech. 
 
 
Změnilo se u tebe nebo konkrétně v rodině něco s členstvím v KomPotu? 
Řekla bych trávením volného času o víkendu (smích).  Říkala jsem si, že možná už netrávim 
tolik toho času s kamarády, jako jsem dřív trávívala. Že často jsem minulý rok třeba říkala: 
Hele, my jedem na zahradu na KomPot, když se mě ptali, jestli s nima nechci jet na výlet. To 
mě trošičku mrzí třeba no… 
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A nechtěli by se připojit ke KomPotu? 
Ptala jsem se jich, jestli nechtějí odebírat zeleninu a odebírají jí z Českých Kopist.  
 
To je taky možná trochu negativní aspekt KomPotu?  
Ale asi dočasný si myslim.  
 
Že už pak přestaneš jezdit na KomPot? 
(Smích).  Že se budu snažit to vybalancovat.  
 
Jak by se ti líbilo, kdyby se spojilo víc KPZ nebo nějakých místních farmářů tak, abyste 
dostávali i ostatní potraviny z místních zdrojů? 
Bylo by to moc příjemný.  Myslím si, že by to zase – nevím, jestli mám tu potřebu, ale že by 
to tu komunitu víc stmelilo třeba. Víc by jí to společně sjednotilo. 
 
Jakým způsobem třeba? Že byste se víc potkávali u výdeje nejen zeleniny, ale i např. vajec? 
Že bysme se víc potkávali, s tím, že vidim jako někde v budoucnu, ačkoli pro to nic nedělam. 
Že kdybychom odebírali hromadně mouku, nebo spíš obilí, který bychom si mohli mlít třeba. 
A někde mít nějaký zázemí s mlýnkem a mlít si mouku. 
 
A pak třeba ještě péct chleba, společně ☺☺☺☺. 
 
Víš, co to je TUR? 
Mám to vysvětlit? 
 
Ne, nechci zkoušet, ale zajímalo by mě, jestli ti ten pojem něco říká a do jaký míry si myslíš, 
že má něco společnýho s KomPotem. 
KP se snaží jít ve smyslu TUR s tím, že zahrada má být provozuschopná a nevyvádět nějaký 
velký zisk, který by se převáděl někam jinam, který by někdo vyloženě využíval. Je to vlastně 
využívání místních zdrojů, jak už na zahradě, tak už dodávka hnoje z okolních vesnic, 
například… A řekla bych i osamostatnění provozuschopnosti zahrady.  Myslím tím třeba 
vodu, že bylo dobré mít vlastní studnu a nebýt závislý na pitné vodě. Ale to je otázka času a 
možností. Hospodaření s vodou, půdou.  
Kdybych o tom měla přemýšlet šířeji, asi bych to vyloženě dogmaticky neřešila, že bych 
využívala jen potraviny ze zahrady.  
 
Zdá se ti to přehnaný se zásobit jenom místně? 
To není, určitě to není přehnaný. Ale člověk by měl mít možnosti, takže když si řekne: chci si 
koupit italskou zmrzlinu, tak si prostě… v dnešní době je hezký si moci koupit zmrzlinu 
z Itálie. 
 
Takže v tom vidíš třeba ten kulturní zážitek nebo to, že si třeba řeknete doma, že si uděláte 
hezkej den a půjdete třeba do restaurace nebo… Že už by to bylo třeba takový asketický 
vyjít jen z toho, co nabízí lokální producenti potravin? 
Přesně tak, no, no, no, už bych to vnímala asketicky. 
On muž pracuje jako steward, tak když přiveze z východu rýži, mango… tak je to moc dobrý 
☺. Lepší, než když si člověk koupí v supermarketu ovoce, tak je to mnohem chutnější. 
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Co pro tebe KomPot znamená? 
… 
Myslíš, že je KP udržitelnej i co se týče toho společenskýho aspektu TUR? Jak jsi říkala o 
tom sousedství. 
To jo, komunikace, vztahy... 
 
Že člověk nemůže být úplně sám… 
Přesně tak... Možná mi napadlo za prvý ta spravedlnost. Asi tím, jak nad tím člověk přemýšlí, 
jak dochází ke vztahům s ostatními lidmi a hlavně o ohodnocení té práce, tak nad tím taky 
přemýšlím, kdy trávím ten čas pracovně a kdy ho trávím, že to dělám z vlastního zájmu. 
Takže se snažím o tom přemýšlet, kde je ta spravedlnost… solidárnost… 
 
Takže KomPot v tobě vyvinul větší smysl pro spravedlnost? 
Ne, spíš nad tím přemýšlím. Nějaký cit pro to má člověk svůj vlastní takže jen když si píšu 
hodiny, tak si říkám: tady jsem pracovala na tomhle takhle dlouho, tady si něco seju na 
doma, takže to do toho už nezahrnuju a tak... 
 
Napadá tě třeba nějaká spravedlnost, co se týče těch rozvozů na odběrná místa? 
No to je zase ta otázka, že někteří lidí se můžou cítit na tom hůř nebo využívaní s tím, že jezdí 
často. Tak to právě, to je ta spravedlnost.  
Myslím, že to bude hodně záležet na tom předání toho názoru nebo těch potřeb. Říct, že 
někdo jezdil vícekrát, nemůžeš jet taky? 
 
Takže komunikace je asi hodně důležitá? 
Ano, hodně. 
 
Jakou budoucnost myslíš, že má KomPot, nebo KPZ obecně? Honza mi říkal, že KPZ je už 
17. Myslíš, že to má potenciál? 
Myslím, že to má potenciál, cítím, že to má velký potenciál a hrozně bych ráda, aby to 
vzkvétalo dál. A nelíbí se mi kultura nakupování. Třeba u nás na tom Červeňáku, tam chodí 
lidi nakupovat do komunistický budovy, kde to vypadá, jak to vypadá… jak to vypadalo před 
40 lety, akorát tam jsou nějaký jiný reklamy… hodně se mi nelíbí to, jak se lákají zákazníci na 
akce, lákání dětí na hračky… Jelikož vím, že se sama orientuju podle těch cen a nakupuju 
věci, který jsou v akci, současně si uvědomuju, jak mě tím manipulují a vedou k něčemu, co 
mám teď zrovna nakoupit, protože to je teď levnější a za týden to bude zase dražší. Ale na 
druhou stranu ty věci stejně kupuju běžně, ale i tak mě nabádají: kup si to teďka nekupuj si 
to jindy…  A to se mi nelíbí.  
 
Takže myslíš, že KPZ by mohlo být řešení určitý potravinový krize? 
Kultura nakupování, hodně důležitá je podpora zemědělství, blízkýho okolí. Podpora i toho 
prostředí životního v okolí a rozšiřování si obzorů, ráda bych třeba i navštívila nějaký chov 
slepic, kdy je chovají na vajíčka, jet se tam podívat a vědět, že v budoucnu bych je tam třeba 
odebírala. I pro ty děti je to hrozně důležitý, že ví, jak se tam slepice chovají, protože když 
jsem studovala, tak jsem zrovna byla v nějakém drůběžářském statku na stáži a vzbudilo to 
ve mně trochu odpor jíst kuřecí.   
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Takže jak je pro tebe důležitá podpora těch místních, lokálních zemědělců?  
Myslim si, že jo, není to jen podpora toho člověka, ale podpora vlastně i půdy a nenapadá mi 
lepší slovo: a nakládání vlastně s tím prostorem, který člověk obhospodařuje.  
 
A jakej máš názor na to konvenční zemědělství např. ve srovnání s tím drobným 
zemědělstvím? 
Vždy jsem si říkala, že je to nezbytný, protože je velká populace lidí, aby se všichni uživili. A 
tak trošku ve mně začíná hlodat červíček, že to vlastně funguje… Ale ještě jsem nedospěla 
k nějakýmu užšímu závěru, že bych si řekla, že to je špatně. Myslím, že to úplně špatně asi 
není, nejsem nějak přesvědčená…Na druhou stranu  Pro-Bio se snaží obhospodařovat asi 600 
ha někde na jižní Moravě ekologickým způsobem, tak uvidíme, jak to bude fungovat. 
 
Takže kdyby se veškerý zemědělství překlopilo na ekologický nebo že by vzniklo tolik KPZ, 
že by to pokrylo potřebu dost lidí, že by to stejně nebylo možný uživit všechny a je nutnost 
mít to klasický průmyslový zemědělství? 
Spíš si myslim, že by se ty potraviny musely i zdražit, což… protože by byly kvalitnější, 
výživově… pěstovaly by se jiný druhy obilí, který by neměly tak velký výnosy. Na druhou 
stranu by to obilí bylo např. špalda, nebo jiný druhy jsou přizpůsobivější k ŽP, ohledně počasí, 
nevadí jim takový výchylky počasí. Takže by se zdražily potraviny a tím pádem by si to 
nemohl asi dovolit takový množství lidí. Na druhou stranu nechci říct, že by KPZ měla být pro 
lidi, co si to mohou dovolit. Je to hodně o uvažování a myslím si, že když dám něco na stůl, 
tak je v tom velkej rozdíl. Když dám na stůl třeba bílou mouku a když dám na stůl celozrnnou 
mouku, tak ve výživový hodnotě je myslím velký rozdíl.  
 
Takže ten příspěvek za rok kolem 5000 se ti zdá adekvátní? 
Já kdybych vlastně nevstoupila do KP, tak bych za tu zeleninu určitě dávala míň. Protože bych 
jí kupovala míň, protože máme nadbytek pro naše potřeby. Ale na druhou stranu to hodně 
mrazim a snažim se z toho víc vařit, takže to vidím spíš jako obrat k lepšímu, zdravějšímu 
stravování. 
Ke zdravějšímu stravování a uvažování o tom, jak tu zeleninu využít dál. Jak jí třeba usušit a 
pak si to připravit na tu zimu, kdy toho tolik není. 
 
A zvládneš to všechno zavařit, zamrazit, zpracovat? 
Ne (smích). Někdy když člověk přijde, tak má doma tu bedýnku kolikrát i do druhýho dne, 
než to otevře, než si to umeje třeba nebo tak a to je tím, že pracuju hodně i manuálně a 
člověk je utahanej, už se k tomu večer nedostane. Nevim, jak ostatní. Asi by se ze mě měl 
stát lepší hospodář. 
Tenhle rok už vím, jak to uskladnit.  Zkoušela jsem např. blanšírovat cuketu, ponořit jí do 
horké vody a pak hned zamrazit... 
 
Napadá tě něco, na co by ses zeptala, kdybys byla v mé roli nebo bys chtěla něco dodat? 
Asi teď ne, kdyžtak ti napíšu… Mě hrozně zajímá názor ostatních lidí. 
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Příloha P5 
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Příloha P6 

Stanovy Občanského sdružení KomPot 

Založené dle zákona 83/1990 Sb. o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů. 

 PREAMBULE  

My občané sdružení v občanském sdružení KomPot se dobrovolně a svobodně sdružujeme za účelem 

udržitelného, environmentálně a sociálně přínosného a solidárního hospodaření založeného na vzájemném 

sdílení přínosů a rizik hospodaření, transparentním a konsensuálním rozhodování, aktivním zapojení všech členů 

bez rozdílu. 

Naši činnost budeme provádět s osobní odpovědností, ohledem na všeobecně platné mravní a morální zásady a 

etické a sociálně odpovědné chování. Udržitelný rozvoj a ochrana životního prostředí  ve všech jeho podobách 

jsou základním předpokladem všech činností sdružení. 

  

Čl. 1. 

Název a sídlo     

Název: KomPot (dále jen „sdružení“) 

Sídlo: Pražská 239, Velké Přílepy 252 64 

Čl. 2 

Statut sdružení 

1.      Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. 

2.      Sdružení je právnickou osobou registrovanou u Ministerstva vnitra ČR. 

 

Čl. 3 

Cíl činnosti sdružení 

 

Cílem sdružení je propojení společnosti a prostředí, v němž žije. Tohoto cíle bude dosahováno zejména 

provozováním šetrného a udržitelného hospodářství založeného na principech ekologického zemědělství, a 

rozvojem lidského společenství a krajiny v místě. 

 

Hlavního cíle bude dosahováno prostřednictvím cílů specifických: 
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1.      Vybudování trvale udržitelného, environmentálně i sociálně odpovědného hospodářství s produkcí zejména 

zeleniny a ovoce. 

2.      Vytvoření společenství, v němž budou rizika a přínosy zemědělského hospodaření sdíleny, kde každý z 

členů bude znát původ svých potravin. 

3.      Široké sdílení zkušeností a praktických poznatků získaných v průběhu budování a přetváření zahrady. 

4.      Podpora zaměstnanosti na venkově založená na spravedlivé mzdě a sociálně odpovědných pracovních 

podmínkách. 

5.      Hospodaření, které nebude poškozovat ani vyčerpávat půdu, ale naopak, které bude posilovat její úrodnost 

a zvyšovat biologickou rozmanitost pozemku i jeho okolí. 

6.      Vytvoření žijícího a fungujícího příkladu příznivého hospodaření člověka v krajině, využívajícího 

především místní přírodní i kulturní zdroje. 

7.      Podpora aktivit na venkově - zapojení místních obyvatel, spolupráce na událostech a akcích v místě. 

 

Čl. 4 

Principy fungování sdružení 

1.      Transparentnost – každý člen musí mít možnost nahlížet a rozporovat všechna rozhodnutí, kroky, 

financování sdružení. 

2.      Konsensuální rozhodování  - všechna rozhodnutí musejí být přijímána či minimálně tolerována všemi 

členy sdružení, nelze přijmout rozhodnutí proti vůli některého z členů. 

3.      Ekologické hospodaření  - s ohledem na zvyšování úrodnosti půdy, biologické diverzity, apod. Sdružení 

hodlá používat techniky a postupy maximálně šetrné ke všem složkám životního prostředí, založené na 

principech ekologického zemědělství. 

4.      Sdílení přínosů a rizik – každý člen sdružení přijímá skutečnost, že v případě nízké či žádné úrody 

nemusí  za svůj členský příspěvek obdržet odpovídající protihodnotu v podobě produkce. 

5.      Solidární a zahrnující přístup –  členské příspěvky, které budou nad limit ročního rozpočtu, mohou být 

prostřednictvím svépomocného fondu použity k uhrazení podílu méně majetných členů. Nedostatek financí 

nemůže být důvodem pro nepřijetí člena. 

6.      Aktivní zapojení – všichni členové jsou zváni k aktivní účasti na všech úrovních (administrativa, 

organizace, propagace i vlastní práce na zahradě a využití zahrady pro vlastní společenské účely). 

7.      Sdílení hodnot – všechny nehmotné výstupy (poznatky, zkušenosti) našeho sdružení  budou volně dostupné 

a šiřitelné. 
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8.      Spolupráce – naše sdružení hodlá spolupracovat na všech úrovních s dalšími organizacemi na šíření naší 

myšlenky a nabízí všem možnost učit se, získávat zkušenosti a prožívat sepětí člověka s půdou. 

 

Čl. 5 

Členství a členské příspěvky 

1.      Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let. 

2.      Člen bude přijat na základě podání písemné či elektronické přihlášky na stanoveném formuláři a uhrazení 

členského příspěvku typu podporovatel, který je povinný. 

3.      Členství vzniká dnem uhrazení členského příspěvku na účet sdružení. Dokladem členství je potvrzení o 

uhrazení členského příspěvku. 

4.      Členství zaniká: 

a.     vystoupením člena písemným oznámením statutárnímu orgánu či jeho zástupci, 

b.     úmrtím člena, 

c.     zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady při závažném porušení stanov sdružení, 

d.     zánikem sdružení. 

5.      Sdružení se zavazuje využívat přidělených členských příspěvků výhradně v souladu s těmito stanovami a 

cíli sdružení. 

6.      Členský příspěvek je dvojí: 

a.        Podporovatel – tento typ členského příspěvku zadává právo účastnit se valných hromad, být součástí 

aktivit sdružení v souladu s těmito stanovami. Každý z členů je povinen uhradit tento typ příspěvku. Tento typ 

příspěvku představuje investici do fungování sdružení. 

b.     Odběratel – tento typ příspěvku je dobrovolný a zadává právo získávat podíl na výnosech hospodaření v 

souladu s těmito stanovami. 

7.      Výši členských příspěvků stanovuje každoročně valná hromada. 

8.      Členské příspěvky jsou nevratné. V ojedinělých případech může valná hromada rozhodnout jinak. 

 

Čl. 6 

Svépomocný fond 

1.      Sdružení smí vytvářet finanční rezervu, která bude ukládána v tzv. svépomocném fondu. 
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2.      Do fondu budou ukládány prostředky rozhodnutím valné hromady. 

3.      Použití prostředků z fondu musí schválit valná hromada. 

4.      Podrobnosti využití prostředků z fondu stanovuje organizační řád sdružení. 

 

Čl. 7 

Práva a povinnosti členů 

1.      Člen sdružení má právo: 

a.     účastnit se jednání valné hromady, 

b.     volit orgány sdružení, 

c.     být volen do orgánů sdružení, 

d.     obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření, 

e.     být pravidelně informován o činnosti sdružení. 

 

2.      Člen má povinnost zejména: 

a.      dodržovat stanovy sdružení, 

b.      účastnit se valné hromady (min. 1 x ročně), 

c.      podílet se na plnění cílů sdružení, 

d.      svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení, 

e.      platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou sdružení, 

f.        dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení, 

g.      podílet se na práci na zahradě minimálně 4 dny za rok. 

 

Čl. 8 

Orgány sdružení 

1.      Orgány sdružení jsou: 

a.     valná hromada, 
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b.     koordinační skupina sdružení, 

c.     pokladník sdružení, 

d.     pracovní skupiny. 

 

Čl. 9 

Valná hromada 

1.      Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. 

2.      Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení. 

3.      Valnou hromadu svolává sdružení podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Koordinační skupina svolá 

valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně třetina členů sdružení. 

4.      Valná hromada zejména: 

a.     rozhoduje o změnách stanov sdružení, 

b.     schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet a roční uzávěrku 

hospodaření, 

c.     stanovuje výši členských příspěvků, 

d.     volí členy koordinační skupiny sdružení a pokladníka, 

e.     rozhoduje o zrušení členství, 

f.       rozhoduje o zrušení sdružení. 

5.      Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Není-li přítomna 

nadpoloviční většina všech členů, má koordinační skupina povinnost svolat do jednoho měsíce náhradní valnou 

hromadu, která je usnášeníschopná vždy. 

6.      Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné. 

7.      Valná hromada rozhoduje na základě konsensuálního rozhodování. Rozhodnutí je tak přijato pouze tehdy, 

pokud s ním všichni souhlasí nebo jej alespoň tolerují. 

 

Čl. 10 

Koordinační skupina (KS) sdružení 

1.      KS zastupuje sdružení navenek, jedná jeho jménem a odpovídá za správný chod organizace. 
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2.      Každý člen KS je oprávněn jednat jménem sdružení a zastupovat jej navenek samostatně na základě 

pověření uděleného rozhodnutím celé KS. 

3.      KS je výkonným orgánem sdružení, která za svou činnost odpovídá valné hromadě. KS řídí činnost 

sdružení v období mezi zasedáními valné hromady. 

4.      Členství v KS vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů. 

5.      Členové KS jsou voleni na 2 roky s možností opakovaného znovuzvolení. 

6.      KS má nejméně 4 a maximálně 6 členů. 

7.      KS svolává k tomu pověřený člen nejméně jedenkrát za dva měsíce. 

8.      Koordinační skupina zejména: 

a.     koordinuje činnost sdružení, 

b.     svolává valnou hromadu, 

c.     zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady, 

d.     přijímá malá rozhodnutí, která jsou stanovena v organizačním řádu. 

9.      KS je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. KS smí rozhodovat i 

prostřednictvím elektronické komunikace, v případě že se do rozhodnutí zapojí všichni členové KS. 

10.  KS rozhoduje konsensuálně. 

11.  Člen koordinační skupiny může být odvolán před uplynutím funkčního období rozhodnutím valné hromady, 

pokud jsou shledány vážné nedostatky v jeho činnosti. 

 

Čl. 11 

Pokladník sdružení 

1.      Pokladník je volen valnou hromadou. 

2.      Pokladník se automaticky stává členem koordinační skupiny. 

3.      Funkční období pokladníka jsou 2 roky. 

4.      Pokladník může být odvolán před uplynutím funkčního období rozhodnutím valné hromady či koordinační 

skupiny, pokud jsou shledány vážné nedostatky v jeho činnosti. 

5.      Pokladník: 

a.     dohlíží na uhrazení členských příspěvků, 
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b.     má pravomoc kontaktovat členy za účelem uhrazení příspěvků a při neuhrazení příspěvku do stanoveného 

termínu podává valné hromadě návrh na vyloučení člena, 

c.     disponuje přístupem k finančním prostředkům sdružení a smí s nimi nakládat na základě rozhodnutí 

koordinační skupiny. 

 

Čl. 12 

Pracovní skupiny 

1.      Pracovní skupiny vznikají ad hoc k jednotlivým důležitým krokům sdružení. 

2.      Členy pracovních skupin mohou být všichni členové sdružení. 

3.      Počet členů pracovních skupin není omezen. 

4.      Pracovní skupiny mají oprávnění navrhovat koordinační skupině a valné hromadě návrhy řešení témat 

probíraných v dané pracovní skupině. 

 

Čl. 13 

Zásady hospodaření 

1.      Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. 

2.      Zdroji majetku jsou zejména: 

a.     členské příspěvky členů, 

b.     dary a příspěvky právnických a fyzických osob, 

c.     výnosy majetku, 

d.     dotace a granty, 

 

3.      Sdružení nevytváří zisk, veškeré prostředky jsou investovány zpět do hospodaření sdružení k dosahování 

jeho hlavního cíle. 

4.      Za hospodaření sdružení odpovídá koordinační skupina sdružení, která každý rok předkládá valné hromadě 

zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky. 

5.      Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou. 
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Čl. 14 

Zánik sdružení 

1.      Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí valné hromady, 

2.      Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového 

vypořádání. 

 

Čl. 15 

Komunikace mezi členy 

1.      Všichni členové se zavazují jednat v součinnosti s ostatními členy sdružení a společné záležitosti 

komunikovat na platformě sdružení. 

2.      Konkrétní preferované způsoby informovaní a vzájemné komunikace upravuje organizační řád sdružení. 

 

Čl. 16 

Závěrečná ustanovení 

1.      Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád sdružení. 

2.      Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi. 
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Grafická příloha P7 – fotky z KomPotu 

 

Obr. 1 Počátky KomPotu (r. 2012) 

 

 

Obr. 2 Zavařování společného KomPotu (16.5.2012) 
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Obr. 3 Jarní orba 

 

 

Obr. 4 Vstupní brána  
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Obr. 5 Dýňování 

 

 

Obr. 6 Týdenní příděl zeleniny pro jednoho člena KomPotu 
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Obr. 7 Mrkev (r. 2013) 

 

 

Obr. 8 Komunitní foto 
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