
Všem KPZkám, ať jste kdekoli na světě...

Aktivisté a výzkumníci ze 40 různých zemí spojili své síly, aby
zahájili celosvětový průzkum komunitou podporovaného

zemědělství. Cílem je shromáždit a analyzovat údaje, které pak
mohou být využity k podpoře rostoucího celosvětového hnutí

KPZ tím, že:                                                        

Vytvoříme globální metriky tohoto úžasného hnutí
proměňujícího svět. Zmapujeme rozmanitost KPZ po celém

světě. Identifikujeme společné charakteristiky. 

Tento průzkum je šířen k co největšímu počtu KPZ po celém
světě prostřednictvím mezinárodní sítě URGENCI, která sdružuje

jednotlivé KPZ iniciativy i jejich národní sítě v jednotlivých
státech.

Hnutí KPZ je stále více uznáváno jako model, který pomáhá
napravit nefunkční potravinový systém a podporuje globální
přechod k agroekologii. Abychom mohli KPZ rozvíjet, musíme
mu porozumět. Musíme také znát sami sebe, své silné a slabé
stránky a musíme mít k dispozici údaje, které naše argumenty

podpoří.

Abychom se od sebe navzájem učili a inspirovali se, abychom
mohli dále růst a abychom ostatním aktérům a institucím

poskytli ucelený obraz o KPZ hnutí, potřebujeme tento průzkum
a relevantní data. Vaše zkušenosti jsou nesmírně cenné. Věnujte

prosím 15 až 20 minut vyplnění tohoto dotazníku o vaší
iniciativě KPZ.

Upozornění: Uvědomujeme si, že na celém světě existuje celá
řada různých modelů KPZ. Například ve Velké Británii a Severní
Americe je většina KPZ vázána na jednu farmu. V jiných zemích,

například ve Francii, je však běžné, že několik vzájemně
spolupracujících farem produkuje potraviny pro jednu

odběratelskou KPZ skupinu. (což nazýváme "KPZ multi-farma").
Odpovídejte na otázky, jak nejlépe dokážete vzhledem k vašemu

kontextu.

Důležité upozornění! Všechny odpovědi a osobní údaje budou ve
výstupech výzkumu anonymní a důvěrné. Ke konci průzkumu

budete mít možnost sdělit své kontaktní údaje. Můžete se
rozhodnout je nesdílet. V případě, že se rozhodnete poskytnout
své kontaktní údaje, pak pouze souhlasíte s tím, že mohou být
použity pro další výzkum výzkumné skupiny KPZ URGENCI a to

pouze pro výzkumné účely. Budou uloženy na počítačích
zabezpečených heslem. V žádném případě nebudou zveřejněny

ani použity k jiným účelům.



Sekce A: I - Identita respontenda

A1. Jaká je vaše role v KPZ?
Koordinátor/ka KPZ

Farmář/ka

Jiné

Jiné
 

A2. Účastnila se vaše iniciativa mezinárodního
průzkumu KPZ v roce 2015?

 
Ano

Ne

Nevím

Sekce B: II - Identifikační údaje KPZ

B1. Jaký je název vaší KPZ?
Neváhejte se podělit o webovou adresu, pokud nějaká existuje.

 

B2. Co nejlépe popisuje fungování vaší KPZ?

 
Vazba na jednu farmu

Vazba na více farem

Fungujeme jinak

Nevím

 



B3. Vyjmenujte farmy, se kterými spolupracujete.
Farma 1

Farma 2

Farma 3

Farma 4

Farma 5

Farma 6

Farma 7

Farma 8

Farma 9

Farma 10

Další farmy

B4. V jaké zemi vaše KPZ funuje?
 

B5. Uveďte směrovací číslo, obec/město, kde vaše KPZ
funguje.

Příklad: 18600 Praha

 



B6. Z jakého prostředí pochází většina členů vaší KPZ?

 
venkovké

příměstské

městské

nejsem si jistý/á

Jiné

Jiné
 

B7. V jakém roce vaše KPZ vznikla?

B8. Kdo přišel s nápadem založit KPZ ?

 
Zemědělec

Podílníci KPZ

Obě strany

jiné

jiné
 

B9. Jaký je právní statu vaší KPZ?
Nezisková organizace

Družstvo

Neformální uskupení

Nadace

Firma



Jiné

Jiné
 

B10. Kolik podílů distribuujete prostřednictvím vaší KPZ?
Počítejte všechny druhy podílů bez ohledu na velikost.

 

B11. Kolik lidí vaše KPZ živí?
Příklad: Pokud máte ve vaší KPZ 24 podílů a průměrná velikost rodiny jsou 3 lidé, celkem vaše KPZ živí 72

jedlíků.

Sekce C: III - Produkce

C1. Jaké produkty vaše KPZ poskytuje?
Prosím, vyberte vše, co platí.

Ovoce

Zelenina

Maso

Mléčné výrobky

Vejce

Chléb

Med

Bylinky

Olej

Ryby

Jiné

Jiné
 



C2. S kolika farmami vaše KPZ spolupracuje?
Uveďte, prosím, pouze farmy s nimiž spolupracujete přímo. Nezahrnujte prodej ze dvora. Vyberte 1, pokud jste

navázani pouze na jednu farmu.

 
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Více než 10 farem

C3. Kolik farem, se kterými spolupracujete, je vedeno
ženami?

Pokud pro vaši KPZ produkuje pouze jedna farma, kterou řídí žena, můžete napsat 1. Pokud odpověď neznáte,
jednoduše přejděte k další otázce.

 

C4. Je vaše farma certifikovaná  některým(i) z
následujících způsobů?

Ekologické zemědělství

Biodynamické zemědělství

Participativní systém garance záruky kvality (PGS)

Žádné

Jiné

Jiné
 



C5. Jsou vaše farmy certifikované  některým(i) z
následujících způsobů?

Ekologické
 zeměděls

tví.

Biodynami
cké

zemědělst
ví

Participativní
systém
garance

záruky kvality
(PGS)

Všechny

Některé

Žádné

Nevim

C6. Jakými principy se vaše KPZ řídí?
Ekologie

Biodynamika

Permakultura

Regenerativní zemědělství

Agroekologie

Nejsem si jistý/á

Jiné

Jiné
 

C7. Používají farmáři ve vaší KPZ některé z následujících
technik?

Systém minimální orby

Bezorební systém

Krycí plodiny / meziplodiny / zelené hnojení Louky bohaté na luštěniny

Agrolesnictví

Minimalizace zhutňování

Tvoří vlastní kompost

Bezrašelinový kompost

Opakovaně použitelné nebo rozložitelné / přírodní mulče

Nechemické hubení plevele

Nechemická (biologická) ochrana proti škůdcům



Odrůdy plodin odolné vůči chorobám

Udržitelné využívání vody

Zadržování vody

Úspora osiva

Nákup od lokální etické osivářské společnosti

Vyhýbání se geneticky modifikovaným organismům

Žádnou z uvedených technik

V naší KPZ není žádný pěstitel zeleniny.

Nevím

Sekce D: IV - Distribuce

D1. Jakou metodu distribuce ve vaší KPZ používáte?
Vyberte z možností.

Dovoz na výdejní místo, kde si členové podíl vyzvednou v určený čas

Dovoz na výdejní místo, kde si členové mohou vyzvednout svůj podíl kdykoli

Donáška/dovoz domů

Vyzvedávání připravených podílů přímo na farmě

Členové si sami připraví podíl přímo na farmě

Samosběr

Dovoz do práce, instituce nebo komunitního prostoru

Jiné

Jiné
 

D2. Kolik týdnů v roce jsou distribuovány podíly?
 

D3. Poskytuje vaše KPZ některou z uvedených sociálně
podpůrných opatření?
Několik úrovní příspěvků, z nichž si členové mohou zvolit s ohledem na své

příjmy.



Bidding round - Každý člen navrhuje výši svého příspěvku, kdy ovšem všechny
příspěvky musí pokrýt celkový rozpočet.

Slevy na podílu nebo bezplatné podíly pro nízkopříjmové skupiny.

Pracovní podíly (Cena je vykompenzovaná zcela nebo částečně prací.)

Podíly dotované zaměstnavateli nebo veřejnými institucemi.

Dary potravin pro jídelny a charitativní organizace

Integrace migrantů a azylantů.

Doručení potravin domů pro ohrožené lidi.

Spolupráce se sociálními projekty

Flexibilní splátkový kalendář.

Žádné z uvedených.

Jiné

Jiné
 

Sekce E: V - Dohoda

E1. Jaký typ smlouvy má vaše KPZ mezi zemědělcem
(zemědělci) a podílníky KPZ?

Psaná dohoda

Ústní dohoda

Žádná formální dohoda

Jiné

Jiné
 



E2. Jaké je nejkratší období, na jaké se může zájemce
stát členem KPZ?

 
Týden

Měsíc

Sezónu

Rok

Není relevantní

Nevím

Jiné

Jiné
 

E3. Jak se členové zapojují do aktivit KPZ?
Prosím, vyberte vše, co platí.

Pomoc při pěstování produktů

Pomoc při balení/distribuci produktů

Pomoc s administrativou, náborem, organizací komunity

Podílí se na plánování toho, co se bude pěstovat či produkovat

Účast na dnech otevřených dveří/společenské akce

Investice do hospodářství (např. nákup půdy...)

Platba podílu předem

Spoluvlastnictví farmy

Propagace KPZ

Nevím

Jiné

Jiné
 

E4. Jaký je stav počtu členů ve vaší KPZ?
Hledáme více členů



Máme dost členů

Máme zájemce na čekací listině

Nevím

Jiné

Jiné
 

E5. Kdo vede a organizuje vaší KPZ?
Pokud zvolíte "jiné", prosím vysvětlete.

 
Členové

Farmáři

Farmáři a členové společně

Jiné

Nevím

 

E6.  Co nejlépe vystihuje vyváženost pohlaví ve vaší
KPZ?

 
Na vedení se podílí více žen

Na vedení se podílí více mužů

Ženy a muži se podílí na vedení rovnoměrně

Nevím

Nechci odpovídat



E7. Kdo v KPZ rozhoduje o ceně produktů a odměně pro
zemědělce?

 
Zemědělec

Zemědělec a členové společně

Členové

Jiné

Jiné
 

E8. Které základní zásady KPZ jsou v současné době
uplatňovány ve vaší iniciativě?

Ano Ne Nevím

Přímé partnerství

Sdílení rizika

Sdílení odpovědnosti při hospodaření

Sdílení přínosů při hospodaření

E9. Jak ovlivnila pandemie COVID-19 počet členů
(podílů) vaší KPZ?

 
Snížení

Snížení následované růstem

Žádná změna

Zvýšení

Zvýšení následované poklesem

Nevím

Jiné

Jiné
 



Sekce F: VI - Síť

F1. Je vaše KPZ členem KPZ sítě nebo jiné příbuzné
organizace?

Mezinárodní síť URGENCI

Národní síť

Regionální síť

Nevím

žádná

Jiné

Jiné
 

Sekce G: VII - Půda

G1. Kdo vlastní pozemky, na nichž vznikají potraviny pro
vaši KPZ?

Pokud spolupracuje vaše KPZ s více farmami, napište prosím do kolonek jejich počet spadajících do jednotlivých
kategorií. Například do vašeho KPZ jsou zapojeny 3 farmy, 2 z nich jsou pronajaté zemědělci, další je ve

vlastnictví zemědělce. Zaškrtnete „Vlastněno zemědělcem“ a do pole přidáte „1“ a poté zaškrtnete „Pronajato
zemědělcem“ a do pole přidáte 2.

Vlastněno zemědělcem

Komentář
 

Vlastněno komunitou

Komentář
 

Pronajato zemědělcem

Komentář
 



Pronajato komunitou

Komentář
 

Nevím

Komentář
 

Jiné

Jiné
 

G2.

Jaká je celková plocha zeleninové farmy (farem)
pěstující pro vaší KPZ? Jaká je celková plocha
využívaná pro produkty prodávané prostřednictvím
KPZ? (uveďte v hektarech) [vysvětlení: 1 ha = 10
000 m2; 1 ha = ~2,5 akru]

Celková obhospodařovaná plocha v zemědělském
podniku (ha) ?

Pokud farma prodává 100 % své produkce prostřednictvím KPZ, budou odpovědi na obě otázky stejné. Pokud je
vaše KPZ spolupracuje s několika zeleninovými farmami, můžete odpovědět až za 3 různé farmy.

Jestli neznáte odpověď, nebo nechcete odpovídat, můžete přejít k další otázce.

Farma 1

Farma 2

Farma 3



G3.

Jaká je celková plocha zeleninové farmy (farem)
pěstující pro vaší KPZ? Jaká je celková plocha
využívaná pro produkty prodávané prostřednictvím
KPZ? (uveďte v hektarech) [vysvětlení: 1 ha = 10
000 m2; 1 ha = ~2,5 akru]

Celková plocha využívaná pro produkty prodávané
prostřednictvím partnerství KPZ (ha) ?

Pokud farma prodává 100 % své produkce prostřednictvím KPZ, budou odpovědi na obě otázky stejné. Pokud je
vaše KPZ spolupracuje s několika zeleninovými farmami, můžete odpovědět až za 3 různé farmy.

Jestli neznáte odpověď, nebo nechcete odpovídat, můžete přejít k další otázce.

Farma 1

Farma 2

Farma 3

Sekce H: VIII - Práce

H1. Kdo pracuje na farmě, se kterou spolupracuje vaše
KPZ?

Rozhodli jsme se zaměřit na zeleninové farmy, aby byl průzkum srozumitelnější a výsledky lépe
interpretovatelné. Zeleninových KPZ je také zdaleka nejvíc.

Zemědělec

Rodina zemědělce

Zemědělci (kolektivní spolupráce)

Sezónní pracovníci

Migranti

Pracovníci na plný úvazek

Pracovníci na částečný úvazek

Členové KPZ (dobrovolníci)

Ostatní dobrovolníci

Wwoofeři a stážisté

Sociálně znevýhodněné osoby

Není pro nás relevantní (neodebíráme zeleninu)

Nevím



Jiné

Jiné
 

H2. Jaký je zaměstnanecký statut zemědělce? Do
kolonky napište počet zemědělců pro každou
kategorii.

Příklad: Pokud vaše KPZ zaměstnává jednoho zemědělce, ale další 2 producenti (například sýrař a producent
masa) jsou samostatně výdělečně činní, zaškrtnete první 2 řádky a do políčka "Samostatně výdělečně činný"

doplníte "2" a do políčka "Zaměstnán iniciativou KPZ" doplníte "1".

"Zaměstnáním" se zde rozumí pracovní smlouva.

Zaměstnává sám sebe (např. živnost)

Komentář
 

Je zaměstnán komunitou

Komentář
 

Nevím

Komentář
 

Jiné

Jiné
 

H3. Vytváří vaše KPZ nová pracovní místa? 
Pokud ano, pište do prostoru pro komentář, kolik takových míst a pro jaké role je vytvořeno.

 
Ano

Ne

Nevím



 

H4. Jakou část příjmů farmy pochází z KPZ?
Odpověď vztáhněte na hlavní farmu, se kterou spolupracujete. Vyberte procentuální podíl.

 
0-24%

25-50%

51-75%

76-99%

100%

Nevím

H5.  Jestliže vaš zemědělec nemá 100% příjmů z KPZ,
jaké má jiné finační zdroje?

Dotace

Soukromé granty (například Nadace)

Prodej do restaurace

Prodej ze dvora

Trhy

Velkoobchod

Zásobování jídelen veřejných institucí (školy, nemocnice...)

Nemá žádné příjmy krom KPZ

Nevím

Jiné

Jiné
 



H6. Jak se snažíte udržet spravedlivý příjem pro své
zemědělce?

Pokud nevíte nebo nechcete odpovědět na tuto otázku, můžete přejít k další otázce bez odpovědi na tuto.

 

Sekce I: IX - Závěrečné otázky

I1. Pokud souhlasíte, abychom vás mohli kontaktovat v
případě potřeby dalších průzkumů, uveďte svůj
email.

Tyto informace nebudou sdíleny s žádnou třetí stranou. Potřebujeme však, abychom vás mohli kontaktovat v
případě nutnosti upřesnění, doplňujících otázek nebo pohovorů.

 

I2. Ze srdce děkujeme za sdílení zkušeností z vaší
praxe. Dejte nám vědět, pokud vás napadá cokoli, v
čem bychom vás mezinárodní síť URGENCI
(urgenci.net) mohla podpořit: 

Zlepšit komunikaci v KPZ hnutí

Zvýšit povědomí o KPZ hnutí

Zapojení místních potravinových politik

Realizace nového mezinárodního projektu

Poskytnout školení v oblasti měkkých dovedností, včetně komunikace

Poskytnout školení o budování sítí

Poskytnout školení o správě a řízení

Poskytnout školení o financích

Poskytnout školení genderových otázkách

Poskytnout školení o digitálních dovednostech

Poskytnout školení o sociální inkluzi

Poskytnout školení o tvorbě komunity

žádná



Jiné

Jiné
 

Děkujeme za vaši ochotu a cenné odpovědi!

Pokud máte jakékoliv dotazy na "CSA Research Group",
neváhejte kontaktovat e-mailem buď zástupce pro vaši zemi,

nebo Research Group contact@urgenci.net
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