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Úvod

Tato příručka vychází ze zkušeností z fungování úspěšných ekologických

marketingových iniciativ v Evropě a jejím záměrem je poskytnout rady a návody

těm, kteří uvažují o založení, posílení a dalším rozvoji marketingových iniciativ

s produkty ekologického zemědělství. Mohou z ní těžit především:
● ekologičtí zemědělci uvažující o společném marketingu 
● poradci v regionech, kde zemědělci chtějí posílit a zlepšit marketingovou

spolupráci 
● zpracovatelé zapojení v marketingových iniciativách 
● členové regionálních odbytových skupin a Místních akčních skupin

(MAS)
● úředníci krajských odborů rozvoje venkova či vedení mikroregionů
● nevládní organizace, které mohou být iniciátory či partnery ekologických

marketingových iniciativ

Místní ekologickou marketingovou iniciativou se myslí společný mar-
keting a prodej bioproduktů a biopotravin pocházejících z určitého regionu
několika ekologickými zemědělci či zpracovateli.

Příručka poskytuje přehled faktorů úspěchu ve třech fázích životního cyklu

Ekologické marketingové iniciativy (EMI), kterými jsou:

1. předstartovní nebo přípravná fáze

2. počáteční fáze 

3. zralá, vyspělá fáze nebo fáze po přeorientování

V předstartovní fázi ukazujeme, jak poznat dobrou obchodní myšlenku,

která vychází z vašich představ. Vize má být zformulována do jasných cílů a vy

potřebujete najít dobré společníky s motivací, kteří se budou podílet na celém

projektu. Hledání by mělo být založeno na analýze tržního prostředí, stejně jako

na možnostech organizace. Studie proveditelnosti vám pomůže rozhodnout,

zda máte pokračovat k druhé, počáteční fázi. 

Ve počátečním stadiu fungování EMI je důležitá podrobná analýza

vnitřních a vnějších faktorů, které jsou klíčem k definovaní strategických cílů. Ty

vám pomohou při určení efektivních marketingových strategií a vytvoření

správného marketingového mixu tak, abyste uspokojili potřeby cílových

zákaznických skupin. 

Ve zralé fázi organizace se stávají aktuální nové otázky, například jak

dlouhodobě dosahovat stanovených cílů a jaký způsob rozvoje a kombinací

strategií v podnikání zvolit. 

Ve čtvrté části jsou shrnuty hlavní faktory úspěchu. Ty zahrnují roli

klíčových jednotlivců, managementu, význam strategického plánování a tvorbu

jasných cílů, úlohu inovace, motivace a identity, význam průzkumu trhu, veřej-

ných fondů, ekonomických měřítek, rizik a nebezpečí obecně. 

Cílem příručky je dát ekologickým zemědělcům a zpracovatelům biopro-

duktů návod, jak zdokonalit marketing a prodej své produkce. Je to obzvlášť



důležité nyní, kdy se objem bioprodukce zvyšuje, kdy dramaticky roste poptáv-

ka spotřebitelů a kdy se významní výrobci a obchodníci začínají stále více

podílet na trhu. 

Rostoucí objem produkce, zájem konvenčních maloobchodníků a poptáv-

ka spotřebitelů znamená, že přímý marketing a prodej bioproduktů prostřed-

nictvím specializovaných bioprodejen, ačkoli stále velmi důležitý, se může nyní

stát pouhou částí odbytu v sektoru biopotravin. Supermarkety, velkovýrobci

potravin a velké odbytové společností sice nabízí velké příležitosti, spolupráce 

s nimi je ale často dlouhodobě nejistá, těžko se hledá dohoda a jsou dravě

soutěživí. 

Rapidní růst poptávky vytváří nové, komplexnější výzvy pro odbyt.

Dodávky do supermarketů a výrobcům biopotravin musí splňovat požadovanou

kvalitu a objem a často se na nich podílí více dodavatelů. Tento způsob mar-

ketingu je důležitý především pro farmy, které leží v odlehlých místech nebo 

v oblastech, kde místní odbyt není příliš rozvinutý. Pro mnoho zemědělců je

pak dobrou strategií právě spolupráce v rámci fungujících regionálních nebo

národních marketingových iniciativ.  

Výhody, které společný marketing přináší: 
● zvýšená schopnost dodávky požadovaných produktů v dostatečném

množství
● zvýšená možnost ovlivňovat trh 
● větší možnosti pro rozšíření marketingových aktivit 

Skupiny producentů, kteří společně prodávají bioprodukty, mohou získat

více z hodnoty přidávané dodavatelským řetězcem. Samozřejmě jsou s tím spo-

jeny náklady. Práce v marketingových skupinách vyžaduje disciplínu k udržení

kvality, na kterou se zákazník může spolehnout. Může trvat delší dobu, než

začne být tento způsob obchodování rentabilní. Spolupráce může být oslabena

nesprávným rozhodováním řídících pracovníků. Na druhé straně přínosy 

z úspěšného společného prodeje pomohou překonat výše popsané problémy.

Společný marketing a prodej pomáhá dostat se jednotlivým zemědělcům 

a zpracovatelům do lepší konkurenční pozice. Spojení velkých objemů

umožňuje uspokojit řadu různých potřeb (od výrobců potravin k přímému

prodeji) a může zvyšovat ziskovost. 

Společné řízení marketingu dává příležitost k rozšíření znalostí zákazníků 

o produktech, které kupují. Důraz na lokálnost, tradiční původ a přirozenost

biopotravin vám pomáhá získat věrnost zákazníků. Na mnoha místech jsou

možná příležitosti odbytu na místním trhu limitovány a velké množství pro-

dukce musí být prodáno do vzdálenějších míst. Řízený marketing umožňuje

vybrat si způsoby, které posílí ekologické vnímání produktu a přispějí 

k vytvoření pozitivní představy o regionu, ze kterého produkt pochází. 

V neposlední řadě má společný marketing schopnost sdružovat lidi, aby

společně pracovali na řešení problémů. Mnoho důkazů nás přesvědčuje o tom,

že v ekonomicky úspěšné venkovské komunitě je důležité, když se můžete

spolehnout jeden na druhého bez potřeby vnějších zásahů. Důvěra získaná

společnými úspěšnými aktivitami vytváří zdravé sebevědomí a motivuje lidi 
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k zapojování se do dalších aktivit ve prospěch společenství. Okruh aktivit se tak

může rozšiřovat a  umožňuje pustit se do odvážnějších a ambicióznějších pro-

jektů a přeměnit je v další výhody. 

Společný marketing bioproduktů je tedy další z cest, jak na trh efektivně

umístit ekologickou produkci. Věřím, že kromě nabídky užitečných informací 

a rad bude tato příručka motivovat ekologické zemědělce a zpracovatele ke kri-

tickém zamyšlení se nad svými dosavadními aktivitami a pomůže jim uspět na

náročném trhu.

Mgr. Tomáš Václavík
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Faktory motivující ke koupi biopotravin

Hlavním a nejdůležitějším motivem k nákupu bioproduktů je v celé Evropě

zdraví. Zákazníci jsou vnímaví k původním, přírodním vlastnostem produktů,

obzvláště u „nerafinované“ čerstvé produkce (ovoce a zelenina). Znamená to, že

spousta zákazníků věří, že koupí bioproduktů dostává zdravější potraviny. 

Překážky pro nákup biopotravin

Tou nejvýznamnější překážkou pro nákup bioproduktů je jejich vyšší cena. 

Důsledky pro Ekologické marketingové iniciativy

Ekologické marketingové iniciativy by měly vědět, jak zacházet s motivací 

a překážkami, které brání zákazníkovi v koupi bioproduktů. Vypořádání se 

s motivací není příliš složité. EMI má za úkol povzbudit zákazníkův pozitivní

pohled. Velmi užitečné pro tento účel bude použití marketingových nástrojů

komunikační politiky (více viz níže). Nicméně základní motivační faktory jsou

také základními očekáváními. Pokud zákazníci získají informace, které se minou

s jejich očekáváním, zákazníkova ochota zaplatit vyšší cenu bioproduktů se

znatelně snižuje. 

Důležitější je nicméně otázka, jak zredukovat množství překážek. Pro

mnoho zákazníků ve všech evropských zemích je právě cena tou hlavní

překážkou, která jim brání nebo je limituje v nákupu biopotravin. Pro EMI je

ovlivnění ceny složité, především pokud svoji produkci dodává do maloob-

chodu. Jediná věc, kterou může EMI udělat, je proto informovat zákazníky, že

ve výsledku za své peníze nedostávají pouze produkt, ale také přidanou hodno-

tu, jako lepší kvalitu, zdraví, čerstvost, atd. 

Další překážkou ke koupi bio produktů je nedůvěra. Lidé věří více lidem než

etiketám a štítkům. Dalším úkolem pro EMI je tudíž vybudování vztahu důvěry

se spotřebitelem. Spolu s produktem mohou být rozdávány vzorky s informa-

cemi o EMI, o produktu samotném a způsobu jeho pěstování. Dalším prostřed-

kem k podpoře důvěry může být možnost návštěvy ekologické farmy - člena

EMI, či akcí soustředěných kolem této iniciativy. Přiblížení nabídky k zá-

kazníkovi a osobní kontakt pomohou lidem překonat jejich nedůvěru. 

Spotřebitel musí následně také poznat vysokou kvalitu bioproduktů.

Znamená to, že EMI musí pod svou značkou stabilně produkovat potraviny

vysoké kvality. Ekologická marketingová iniciativa se musí snažit změnit

dosavadní vnímání biopotravin ve smyslu, že bioprodukty jsou sice zdravé, ale

většinou nechutnají nijak skvěle a ani nejsou atraktivní na pohled. Fakt, že

biopotraviny jsou produkty vysoké kvality, musí být podrobně vysvětlován 

a stále opakován. 

Zákazníci od bioproduktů očekávají mnoho. Pro většinu z nich by měly

kombinovat všechny výhody tradičních produktů (rozsah, dostupnost, kvalita) 

a navíc by v člověku měly vyvolat dojem, že se koupí produktu angažoval 

v morální záležitosti a/nebo osobně udělal něco pro zdraví a dobrou pohodu
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svou či své rodiny. Musí být vysvětlováno, že bioprodukty podporují moderní

životní styl - „Potěšení bez lítosti vůči životnímu prostředí a zvířatům!“ Slogany

jako: „Bio kečup - červený od přírody“ nebo „Jablečný bio džus - slazen

přírodou“ či „Bio těstoviny - příroda v každém soustu“ spojí bioprodukty 

s radostí ze života, z potravin a přirozeného způsobu života. 

Pohled na všechny překážky, které brání nákupu biopotravin, ukazuje, že

hlavním problémem je nedostatek informací. Spotřebitelé, obzvláště příležitost-

ní zákazníci, nemají dostatek informací o bioproduktech, a to je důvod, proč jim

nevěří. Hlavním úkolem EMI by mělo být poskytnout zákazníkovi co nejvíce

informací o bioproduktech. Informační přednášky v prodejnách, dny

otevřených dveří na farmách a u zpracovatelů, letáky, brožury, web stránky - to

jsou jen některé způsoby, jak předat zákazníkům více informací.

Zásady v kostce: 

■ Vysvětlujte vyšší hodnotu bioproduktů. Používejte emotivní sdělení.  

■ Bio kvalita jako jediný prodejní argument není pro mnoho zákazníků

dostatečná. 

■ Odbourávání předsudků, rozvíjení vazeb k bioproduktům (vzorky zdarma

jako impuls ke koupi) jsou velmi užitečné. 

■ Zvyšujte množství a rozmanitost, zlepšujte dostupnost.  

■ Zaměřte se i na nová odbytiště, jako je rychlé občerstvení, restaurace, školní

stravování.  

■ Využijte čerstvosti a kvality regionální produkce. Spotřebitelé si často spojují

čerstvost s regionálním původem.
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Úspěšný rozvoj marketingové iniciativy

1. Předstartovní fáze

Vize 
Vize je představa o budoucnosti. Bez znalosti, kde by ráda byla za delší

časové období, může firma efektivně pracovat jen krátkou dobu. Mnohem efek-

tivnější cesta je, pokud víte, kam v budoucnu míříte. Vize popisuje to, čeho

chtějí iniciátoři EMI dosáhnout v následujících pěti, deseti nebo dvaceti letech.

Záleží na společnosti, jestli to bude například vyšší zisk, větší podíl na trhu, ma-

ximální spokojenost zákazníků nebo přispění k rozvoji regionu. 

Vize jde ruku v ruce s podnikatelským záměrem. Jasná myšlenka - řešení

nějakého problému - je začátek rozvoje něčeho nového. Může to být nový pro-

dukt, služba, výrobní proces, způsob distribuce nebo jiné vylepšení v produkci

či prodeji. Otázkou tedy je: Jak najít dobrou představu či nápad? K nové my-

šlence vede několik různých cest. V následující části je nastíněno několik způ-

sobů, jak najít chytrou myšlenku. 

Všechny firmy by měly věnovat zvýšenou pozornost stávajícím i potenciál-

ním zákazníkům. Dobré nápady pro nové produkty často přichází ze sledování

a naslouchání spotřebitelům. Toto pozorování může mít formu neformálního

sledování nápadů a potřeb zákazníků, anebo můžete zorganizovat oficiální

příležitost, kde zákazníci budou moci vyjádřit své názory. Zákazníky mohou 

v tomto případě být třeba i přátelé, rodina či známí, kteří mohou pomoci najít

nový podnikatelský nápad. 

Fungující firmy, obzvláště vaši konkurenti, mohou také být zajímavým

zdrojem dobrých myšlenek. Iniciátoři EMI by měli zavést formální způsoby sle-

dování a vyhodnocování konkurenčních produktů a služeb na trhu. Velmi

inspirující jsou cesty do jiných regionů nebo jiných zemí. Tyto exkurze budou

povzbuzením pro vaše nové nápady. 

Během celého procesu byste neměli zapomínat, že klíčem k úspěchu

nového produktu nebo nové strategie je spokojený zákazník. Spotřebitel si

kupuje uspokojení své potřeby, řešení nějakého problému, např. ukojení hladu,

pohodu, blahobyt nebo sebeúctu. Poptávka trhu je tím nejdůležitějším kritériem

pro připravovaný výběr nového produktu. 

Hledání potenciální podpory 
Dalším krokem po vytvoření jasného podnikatelského záměru je nalézt

někoho, kdo vás bude podporovat. Stoupenci mohou být různí. Za prvé máme

podporu společníka, např. v podobě spolupráce. Otázka tady zní: Jak najít

vhodného obchodního partnera? O některých z hlavních kritérií, která pomo-

hou zodpovědět tuto otázku, pojednává následující část. 

Důležitým krokem pro iniciátory EMI je rozvinout síť potenciálních pod-

porovatelů či poradců,  například pro poradenství v oblasti obchodního práva,
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pro získání státní nebo soukromé finanční podpory nebo pro psychickou pod-

poru. Tato síť je užitečná nejen v předstartovní a počáteční fázi, ale má svůj vý-

znam i pro další rozvoj EMI. 

Partnerství/spolupráce 
Žádný producent v zemědělském sektoru, jakkoli veliký, není obvykle

schopen sám zajistit objem produkce požadovaný největšími hráči na trhu.

Samotný producent je proto očividně těžko schopen sám zvládnout nemálo

dalších důležitých aktivit - vývoj produktu, prosazení značky a efektivní propa-

gaci. Jedním ze způsobů, jak může producent efektivně zdokonalit tyto aktivity,

je spolupráce s dalšími obchodními partnery. Spolupráce znamená propojení

dvou či více firem. 

Rozlišujeme dvě rozdílné formy spolupráce: vertikální a horizontální

Horizontální forma spolupráce může být založena mezi dvěma producen-

ty, kteří pracují na stejné obchodní úrovni, např. dva pěstitelé brambor.

Vertikální spolupráce nastává, když alespoň dva společníci z odlišných obchod-

ních odvětví pracují společně - jako chovatel vepřů a řezník. 

Řezník

Chovatel vepřů 1

Dodavatel 
krmiva 

Chovatel vepřů 2horizontálnívertikální

Zemědělec 1

 obiloviny  maso

Zemědělec 2

maso obiloviny

částečná spolupráce
(zemědělci prodávají 
společně produkty 

z masa) 

celková spolupráce
(zemědělci prodávají 
veškeré své produkty) 

Spolupráce 
znamená propojení
dvou či více firem.



Aktuální otázka v této fázi je: Jak najít vhodné partnery pro spolupráci?

Nejprve je důležité si rozmyslet, zda chceme vstoupit do vertikální či horizon-

tální spolupráce. V případě vertikální spolupráce je nutné, abychom uspokojili

požadavky společníka. Například pokud chovatel vepřů spolupracuje s řez-

níkem, ten bude pravděpodobně očekávat stejnou kvalitu masa v průběhu

celého roku a množství, které pokryje rozdílné požadavky v závislosti na době

(např. během určitých svátků bude vyšší poptávka po vepřovém). 

To znamená, že chovatel prasat musí produkovat stejnou kvalitu, zatímco

množství se bude měnit v závislosti na požadavcích řezníka v průběhu roku.

Zemědělci musí přesně vědět, ještě než začnou vertikální spolupráci, zda jsou

schopni pokrýt požadavky obchodních partnerů. Důležité je také vědět, jestli

řezník uspokojí očekávání zemědělce. O těchto otázkách se musíte ujistit

předtím, než vstoupíte do vertikální spolupráce. Podobné je to i ve spolupráci

horizontální. Požadavky a očekávání musí být ve spolupráci naprosto jasná. 

Pět klíčových kroků pro založení spolupráce:

1. krok - Rozhodnutí vstoupit do nějaké formy spolupráce

Tento krok se odvíjí od vašeho obchodního záměru. Než začnete hledat

obchodní partnery, měla by vám být jasná forma spolupráce. Ta se nicméně

může během rozvoje měnit. 

2. krok - Počet obchodních partnerů v počáteční fázi

Mělo by být jasné, kolik obchodních partnerů je nutných na začátku

spolupráce. Toto číslo se samozřejmě může změnit, jakmile se spolupráce

rozvine. 

3. krok - Hledání společností vhodných ke spolupráci

V závislosti na formě spolupráce musíte najít společnosti, které se nejlépe

hodí k dosažení a plnění podnikatelských plánů a cílů. Během hledání byste

měli věnovat pozornost následujícím kritériím:

■ Cíle - sdílíte s obchodním partnerem stejnou hlavní podnikatelskou

myšlenku, finanční i nefinanční cíle? 

■ Produkt - produkuje či požaduje váš potenciální obchodní partner žádoucí

produkt? 

■ Kvalita - produkuje váš potenciální partner produkt požadované kvality

a/nebo je schopný ho zpracovat do běžného standardu kvality? 

■ Množství - produkuje potenciální partner dostatečné množství, aby byla

spolupráce přínosná? 

■ Distribuce - jak vzdálený může být váš potenciální partner, aby distribuce

nepřinášela problémy a spolupráce se vyplatila? Mají systém logistiky vykoná-

vat sami obchodní partneři, anebo by ho měly převzít externí firmy?

■ Regionalismus - mohou se potenciální partneři ještě spoléhat na regiona-

lismus? Pokud je „regionalismus“ udáván jako požadavek, musí být jasné

hranice regionu. 

■ Reputace - má obchodní partner pověst schopné, spolupracující, důvěryhod-

né a spolehlivé firmy? 
8
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4. krok - První kroky spolupráce s potenciálními partnery 

Jakmile jste poznali potenciální obchodní partnery, je nutné s nimi začít

spolupracovat. Podle toho, kolik jich je, můžete jednak představit každého 

z nich individuálně, anebo pozvat všechny dohromady a pak prezentovat svůj

obchodní plán. V tomto okamžiku není nutné představovat komplikovaný či

vybroušený obchodní koncept. Stačí, když jim na první schůzce dáte pouze

představu o druhu spolupráce, pro kterou jste se rozhodli, tak aby potenciální

partneři mohli posoudit, zda je pro ně atraktivní. Partneři mají také možnost

přinést do spolupráce jejich vlastní vize a představy. 

5. krok - Kontrola osobních předpokladů

Je velmi důležité, aby všichni obchodní partneři splňovali následující

kritéria: 

■ ochota akceptovat jedinou autoritu a sdílet autoritu v procesu rozhodování 

■ dát stranou rivalitu

■ být otevření

■ důvěřovat partnerům

■ sdílet informace navzájem mezi partnery 

Iniciátoři EMI by měli v této fázi zvážit následující otázky:

■ Chceme s někým spolupracovat, nebo chceme vést podnik sami? 

■ Jaká forma spolupráce je vhodná pro náš záměr? 

■ Jaký obchodní partner se hodí pro naše podnikání? 

■ Kdo může naše podnikání podpořit? 

■ Jaká forma vládní podpory je pro nás dostupná? 

■ Kdo je kontaktní osobou v regionálních médiích? 

■ Které spolky nebo organizace mohou přinést prospěch našemu podnikatel-

skému plánu? 

■ Jak můžeme přesvědčit investory, aby podpořili náš podnikatelský záměr? 

■ Bude nás plně podporovat naše rodina a přátelé? 

Od vize / podnikatelského záměru ke konkrétním
cílům 

I v té nejmenší firmě je nepostradatelná jasná formulace cílů. Jejich for-

mulování je také běžně praktikováno v kooperaci více firem a mělo by být

nepostradatelné i v rámci Ekologických marketingových iniciativ. Aktivity pod-

niku by se měly ztotožňovat s jeho cíly. Otázka tedy zní: Kam chceme jít? 

a znamená, že by měly být specifikovány ekonomické, ekologické a sociální cíle.

Určování podnikatelských cílů je nanejvýš komplexní a obtížný proces,

obzvlášť pracuje-li společně několik lidí. Cíle jsou orientačními body

společného podnikání a jako takové by měly být jasně pojmenované. To zna-

mená, že cíl má být měřitelný, dosažitelný, realistický, zasazený do času 

a sdělitelný. 

I v té nejmenší firmě
je nepostradatelná
jasná formulace cílů.



V této fázi by EMI měla zvážit následující otázky:

■ Kam chceme s EMI jít? 

■ Jaké jsou hlavní ekonomické a sociální cíle a cíle týkající se životního

prostředí? 

■ Máme jasně stanovené cíle? Nejsou některé z nich sporné či ve vzájemném

rozporu? 

■ Jsou naše cíle jasně definované? 

První hrubá analýza trhu 
Jakmile se váš záměr a spolupráce rozvine, na řadu přichází důležitý úkol -

analyzovat trh a jeho prostředí. Tento rozbor má obsahovat finanční možnosti

a vyhodnocení klíčových představitelů.  

Analýza mikro a makro prostředí 

Podnikatelské prostředí Ekologické marketingové iniciativy můžeme

rozdělit na makro a mikro prostředí. Výraz makroprostředí definuje faktory,

které jsou společné pro všechny podnikatele bez ohledu na sektor, ve kterém

působí. Tyto faktory zahrnují národní a mezinárodní politiku, ekonomickou,

sociální a kulturní situaci, vědecký a technologický vývoj, právní rámce a život-

ní prostředí. 

Analýza regionu

Pro marketingovou iniciativu je velmi důležité vnímání či charakteristika

regionu a jeho analýza by proto měla být velmi podrobná. Podrobné informace

o pověsti či renomé určitého regionu se pozitivně odrazí v rámci marketingu

daného produktu. Pokud je region dobře známý a má pozitivní přírodní image

dokonce i mimo hranice regionu, marketingová iniciativa může být velmi

úspěšná při adaptaci nadregionálního tržního přístupu. 

V opačném případě (je-li vnímán jako chudý region, například kvůli pří-

tomnosti těžkého průmyslu) pak může být pro odbyt spotřebního zboží žádoucí

přesně cílený, vnitřní, regionální přístup. Odbyt zde může být omezen na

suroviny pro průmyslové zpracování. 

Mikroprostředí formují faktory, které jsou specifické pro každou oblast pod-

nikání. V případě EMI bude mikroprostředí sestávat především ze spotřebitelů,

konkurentů a dodavatelů. 

Analýza konečného spotřebitele 

Konečný spotřebitel nekupuje pouze váš produkt, ale kupuje zároveň hod-

noty, které jsou v něm ukryté.  Z tohoto důvodu by informace, které shro-

mažďujete, měly být právě o potřebách zákazníků. Důležité pro rozvoj podniku

je také vědět, jak se zákazníci chovají z dlouhodobého hlediska. V této souvis-

losti může být velmi užitečná spolupráce s vysokými školami. 
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Analýza hlavních konkurentů 

Analyzování konkurentů je jeden z důležitých aspektů počáteční hrubé

analýzy trhu. 

Analýza finančních zdrojů

Financování je důležitým kritériem a dostupné možnosti by měly být ana-

lyzovány. V závislosti na podnikatelském záměru je nutné zjistit, jaký objem

kapitálových zdrojů a zapůjčeného kapitálu musí být připraven k použití. 

Analýza lidských zdrojů 

Analýza lidských zdrojů je také nepostradatelná. Založení Ekologické mar-

ketingové iniciativy znamená velký kus práce. Proto je důležité zvažovat nejenom

množství, ale také kvalitu lidských zdrojů. Mělo by být jasné, že iniciátor mar-

ketingové iniciativy musí mít zvláštní schopnosti odpovídající činnosti a cílům

EMI. Znalosti podnikového řízení, marketingu, vedení pracovních skupin a po-

dobně jsou pro úspěch EMI klíčové. Navíc musí být přítomny vhodné osobní

vlastnosti (např. ochota vzdát se a/nebo sdílet jedinou autoritu, odložit rivalitu).

Hrubá analýza SWOT 

Analýza SWOT je prostředkem ke zhodnocení silných stránek, slabostí,

příležitostí a hrozeb Ekologické marketingové iniciativy. Silné a slabé stránky

ukazují, kde se podnik nachází právě teď v porovnání s konkurenty; příležitosti

a hrozby ukazují, kam podnik míří. Příležitosti chápeme jako atraktivní prostor

pro činnosti, ve kterých podnik s největší pravděpodobností najde svůj prospěch

nebo může vytvořit zvláštní přínos. Hrozby jsou kritické trendy nebo určité

překážky v okolí, které by mohly vést ke stagnaci, úpadku či zániku podniku

nebo jeho části. Analýza SWOT pomáhá EMI lépe rozpoznat mezery na trhu 

a mělo by se z ní vycházet při hledání specifické a výjimečné pozice EMI a jejích

produktů na trhu. Během procesu SWOT analýzy patrně snadno najdete slabé

stránky, ale odkrývání silných stránek je často náročné. Jak se technicky analýza

SWOT provádí, ukazuje obrázek na str. 12. 

Analýza SWOT
(Stregth-Weaknesses
-Opportunites-Threats)
je prostředkem ke
zhodnocení silných
stránek, slabostí,
příležitostí a hrozeb.



Studie proveditelnosti / podnikatelský záměr 
Jakmile je první hrubá analýza trhu hotova, mělo by být jasné, kde se

nachází trh pro produkty či služby, které bude Ekologická marketingová inicia-

tiva poskytovat. Nyní je nutné celý plán co nejvíce zkonkretizovat a prověřit,

zda je realizovatelný. K tomu dobře poslouží podnikatelský záměr. Jedná se 

o dokument, který popisuje všechny významné externí i interní prvky v začátku

fungování EMI. Podnikatelský záměr zpracuje iniciátor/iniciátoři EMI. 

V této fázi by měli iniciátoři EMI zhodnotit následující otázky: 

■ Kdo jsou naši zákazníci? 

■ Kdo jsou naši konkurenti? 

■ Kdo mohou být dodavatelé? 

■ Je na trhu místo pro produkty, které budeme dodávat? 

■ Máme dostatek finančních a lidských zdrojů? 

■ Jaké jsou naše silné a slabé stránky v porovnání s hlavními konkurenty? 

■ Jak můžeme proměnit silné stránky v příležitosti? 

■ Kde se nachází možné hrozby? 

■ Kdo budou investoři? 

■ Kdo bude hlavní představitel EMI? 

Ze všeho nejdříve musí iniciátor EMI vědět, zda pro nové produkty nebo

služby existuje potenciální trh. Je proto nutné trh definovat. Iniciátor EMI musí

například zjistit, jestli si budou produkt kupovat lidé, kteří jsou svobodní, mladí

lidé s dětmi, lidé s vysokým či nízkým příjmem, vysoce vzdělaní lidé či lidé se

základním vzděláním atd. Tyto informace najdete často ve studiích o průzkumu

trhu publikovaných na internetu, v knihách, magazínech či v novinách.

Užitečné mohou být také hospodářské komory nebo vysoké školy. 
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SWOT analýza: Silné stránky (Stregths) - Slabé stránky (Weaknesses) 

- Příležitosti  (Opportunites) - Hrozby (Threats)
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Důležité je také najít vyhovující zpracovatele pro produkty marketingových

iniciativ, a to jak uvnitř, tak i vně regionu. Navíc by počáteční hrubá analýza

trhu měla zhodnotit, jaké produkty (jejich forma a charakteristika) očekávají

potenciální partneři na trhu. Pokud se například místní kantýna zajímá o odběr

lokálních bioproduktů, musí být vyjasněné, jestli je schopna je sama zpracovat,

anebo zda tento úkol převezme marketingová iniciativa. Pokud znáte odpovědi,

víte také, jaký typ a velikost marketingových a investičních nákladů bude potřeba.

Nakonec je nezbytné provést kompletní zhodnocení ziskovosti EMI. Toto

vyhodnocení vám poskytne informace o: 

■ ziskovosti EMI (důležité pro potenciální investory) 

■ částce, která je nutná pro start EMI 

■ krátkodobé finanční potřebě 

■ odkud peníze přichází (kolik je hlavních zdrojů, kolik kapitálu je půjčeného

atd.) 

Rozeznáváme tři hlavní ukazatele finanční proveditelnosti EMI:

■ vyčíslení očekávaných tržeb a výdajů během nejméně tří následujících let 

■ vyčíslení hotovostního toku pro první tři roky 

■ vyčíslení účetní rozvahy na první tři roky. 

Co je to podnikatelský záměr? 

Podnikatelský záměr má přesně definovat vaše podnikání, pojmenovat vaše

cíle a sloužit jako rekapitulace činnosti Ekologické marketingové iniciativy.

Pomáhá vám správně přidělit zdroje, zvládnout neočekávané komplikace a dělat

dobrá podnikatelská rozhodnutí. Podnikatelský záměr je rozhodující částí

jakékoli žádosti o půjčku, neboť obsahuje utříděné informace o vaší EMI 

a o tom, jak budete půjčené peníze splácet. 

Podnikatelský záměr má čtyři hlavní úkoly: 

■ Poskytnout iniciátorům EMI pohled na všechny aspekty podnikání relevant-

ní pro jejich úspěch (O čem musí iniciátor EMI přemýšlet?)

■ Popis podnikatelského nápadu (Je tato myšlenka realizovatelná?) 

■ Střednědobý plán s konceptem jako základem pro realizaci (Jak bude myšlen-

ka realizována?) 

■ Střednědobý finanční plán se soupisem všech finančních možností (Jak bude

projekt financován?) 

Najít vyhovující
zpracovatele 
pro produkty 
marketingových 
iniciativ, a to jak
uvnitř, tak i vně
regionu.

Podnikatelský záměr
je rozhodující částí
jakékoli žádosti 
o půjčku



2. Počáteční fáze

Marketingové plánování

Po rozhodnutí pustit se do „počáteční“ fáze musí iniciátoři vypracovat

detailní plán strategických cílů, marketingových strategií a marketingových

nástrojů. 

Obrazně řečeno se proces marketingového plánování chová podobně jako

proces plánování cesty. Nejprve musí být definován cíl nebo destinace (Kam

máme namířeno? = Marketingový cíl). Potom musí být vzato v úvahu, že často

existují různé cesty, jak dosáhnout cíle. Je možné si například vybrat tu nejkrás-

nější, nejkratší nebo nejrychlejší cestu (Jakou cestou se chceme vydat? =

Marketingová strategie). Poslední, avšak nikoli nejzanedbatelnější, je fakt, že

existují různé dopravní možnosti, jak se dostat do cíle (Jaký dopravní prostředek

použijeme? = Marketingové nástroje). Marketingové cíle, strategie a nástroje

musí být systematicky a důsledně promyšlené. 

Jak již bylo vysvětleno, vytvoření marketingového procesu je propracovaný

a systematický proces, skládající se z těchto kroků: 

■ Provést vhodnou analýzu situace (Kde jsme? Jaké informace potřebujeme? 

Co nám ukazuje analýza SWOT? Co ukazuje analýza segmentů trhu?)

■ Formulovat strategické marketingové cíle/tržní politiku (Jakého podílu na

trhu chceme dosáhnout? Jakých kvalitativních cílů chceme dosáhnout? Jaké

jsou naše další cíle, včetně těch neekonomických?) 

■ Rozvinout komplexní strategii, anebo různé strategie pro různé části trhu

(Jakou cestou se chceme vydat? S jakými stávajícími a/nebo novými produk-

ty a službami pracujeme v současné době a s jakými budeme pracovat 

v budoucnosti?) 

■ Formulovat provozní marketingové cíle (Jakých kvantitativních cílů chceme

dosáhnout?) 

■ Vyvážit použití marketingových nástrojů v marketingovém mixu (Jakým způ-

sobem by měly být marketingové nástroje aplikovány?)

■ Vyjasnit využití zdrojů (Jaké finanční, lidské a přírodní zdroje můžeme nej-

efektivněji využít?) 

■ Vytvořit marketingový plán a marketingové opatření (Co musí být uděláno

kým, kdy a jak?) 

■ Určit kontrolní ukazatele (Jak budeme určovat úspěch nebo neúspěch?)

Krátkodobé a dlouhodobé cíle 
Strategické cíle mohou být jednoduše popsány jako dlouhodobé cíle EMI

(např. vedoucí postavení v bio specialitách v určitém regionu) a provozní cíle

jako krátkodobé cíle (např. plánování růstu obratu za využití určitých aktivit pro

podporu prodeje). 
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Strategické i provozní cíle musí být pravidelně vyhodnocovány a v případě

nutnosti přizpůsobovány měnícímu se tržnímu prostředí. To je podstatné jak

pro „počáteční fázi“, tak pro „pokročilou fázi“. 

Pro definování strategických marketingových cílů musí být vymezen trh, na

kterém EMI plánuje působit. Nestačí pouze naplánovat škálu produktů a jejich

plánovaný výkon. Měly by být také vymezeny hlavní cílové skupiny zákazníků,

kteří produkty kupují (např. mladé rodiny/pohostinský průmysl) a distribuční

oblast (místní, regionální, národní, mezinárodní). 

Marketingové cíle musí být pravidelně vyhodnocovány. Musí být proto

definovány kvantitativně a co nejpřesněji. 

Strategické cíle: 

■ Cílový parametr - maximalizovat hrubou marži

■ Množstevní parametr - až do výše nejméně 50 000 Eur 

■ Časový parametr - v následujících třech letech 

Provozní cíle jsou závislé na strategických cílech 

Provozní cíle musí být založeny na strategických cílech. Mohou být

připodobněny k patníkům, které lemují cestu k dosažení strategických mar-

ketingových cílů. Provozní cíle by měly být přímo spjaty s marketingovými

prostředky. Jestliže například EMI plánuje uvést na trh nový výrobek, může

doprovodit toto uvedení speciálními zaváděcími cenami a dalšími propagační-

mi prostředky pro podporu prodeje. V takovém případě by měly být určeny

časové a finanční náklady na marketingové prostředky a jejich podíl na základ-

ních strategických cílech. 

Ale co vlastně marketingová strategie pro EMI znamená? Znamená

dosažení nejlepšího možného spojení mezi zdroji EMI a silami a možnostmi 

a hrozbami tržního prostředí. Vybrané marketingové strategie by měly vést EMI

k výlučné a stabilní pozici na trhu. 

Výběr marketingové strategie je silně ovlivněn výsledky SWOT analýz a je

odvozen přímo ze strategických marketingových cílů. Tradičně začíná plánování

nového podnikání definicí strategických cílů, které určují rámec pro rozvoj mar-

ketingové strategie. Malé a/nebo rodinné společnosti a také mnoho EMI však

často začíná s živou (podnikatelskou) myšlenkou. To znamená, že promyslí

strategie, ještě než začnou definovat cíle skryté za touto strategií. Například

skupina horských farmářů přišla s myšlenkou produkce sýra podle starověkých

sýrařských receptů z místního regionu. V tomto případě byl uvážen pouze

druhý krok z celkových a marketingových cílů. 

Vytváření strategií by mělo být přijato vedoucí nebo řídící skupinou EMI

jako postupný a tvořivý proces. Musí být věnována pozornost faktu, že každá

strategie sestává z několika individuálních prvků, které musí být poskládány

odpovídajícím způsobem. 

Provozní cíle by měly
být přímo spjaty 
s marketingovými
prostředky



Rozvoj úspěšné strategie by měl být soustředěn
kolem čtyř hlavních otázek:
■ Které produkty budou zaměřeny na který trh? (Tržní strategie produktu)

■ Jak stimulujete trh - kvalitou produktů nebo cenovým zvýhodněním?

(Prostředky stimulace)

■ Jaké jsou cílové skupiny pro vaše produkty? (Segmentace trhu)

■ Na jakém území chcete vaše výrobky uplatňovat? (Pokrytí území)

Odpovědi na následující otázky usnadňují výběr správné tržní strategie produktu

■ Je EMI dobře seznámena s trhem (nový, dobře známý nebo příbuzný trh)? 

■ Jaký je postoj EMI k potenciálně největší konkurenci (přátelský, agresivní)? 

■ Jaký je postoj EMI k inovacím týkajícím se produktů a technologií? 

■ Je cílový trh již rozvinutý/vyzrálý nebo není - s ohledem na produkty a služby

plánované EMI? 

Odpovědi na následující otázky usnadní výběr správné strategie s ohledem na

stimulaci trhu: 

■ Jaké jsou primární cíle EMI? (maximalizovat obrat, zisk, podíl na trhu, anebo

zvýšení cen produktů skrze vyšší kvalitu a prodejní služby nebo skrze jejich

výlučnost) 

■ Jaké jsou primární oblasti působení, kterých EMI chce dosáhnout? (vysoká

kvalita, cenové zvýhodnění/výhody, blízkost ke spotřebiteli...) 

Odpovědi na následující otázky usnadní výběr správné strategie s ohledem na

segmentaci trhu:

■ Jak by se měl trh vyvíjet? (diferencovaný nebo nediferencovaný) 

■ Existují specifické zákaznické nebo spotřebitelské skupiny pro produkty EMI? 

■ Na které segmenty trhu/skupiny zákazníků jsou zaměřeny? 

■ Měla by být využita strategie „vytvoření niky“, nebo strategie „vůdce trhu“? 

Odpovědi na následující otázky usnadní výběr správné strategie s ohledem na

pokrytí území:

■ Jaká je poptávka po potenciálních produktech EMI v domácím regionu/zemi? 

■ Je domácí region dobře známý také v ostatních regionech? 

■ Jak je domácí region a jeho produkce vnímán uvnitř i vně tohoto regionu ze

spotřebitelského úhlu pohledu? 

■ Jaký objem produktů ze střednědobého hlediska bude EMI schopna prodat? 

■ Je osobní kontakt pro spotřebitele důležitý nebo není? 

1. příklad:

EMI produkuje různé druhy bio sýra s typickým regionálním kořením. EMI

plánuje umístit tyto sýry v regionálním trhu na vysokou úroveň. Proto využívá

preferenční strategii, která se zaměřuje na tu část turistů a regionálních

spotřebitelů, kteří preferují kvalitní lahůdky. 
16
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2. příklad:
EMI, kde výrobci mléka horizontálně spolupracují na celostátní úrovni, se

zaměřuje na rozšiřování svých tržních sil a průhlednosti trhu tím, že spojuje

velké objemy produktů a řídí vyjednávání o ceně mezi regionálními pod-

skupinami a všemi podstatnými národními mlékárnami. EMI následuje strategii

tržní penetrace, nerozlišuje mezi segmenty trhu a následuje cenově-množstevní

strategii. 

Poslední kontrola marketingových strategií 
Následující seznam by vám měl usnadnit závěrečnou kontrolu poté, co bylo

dokončeno plánování strategií. 

Kontrolní seznam:

■ Je jasné, která část trhu bude rozvinuta, s jakými produkty a s jakou strategií? 

■ Jsou tržní strategie logické ve vztahu k celkovým cílům a strategickým cílům

EMI? 

■ Byly vzaty v potaz hlavní výsledky SWOT analýzy při plánování marketin-

gové strategie? 

■ Byly ujasněny provozní marketingové cíle (obrat, zisk, podíl na trhu) 

a přizpůsobeny strategiím? 

■ Je strategie dostatečně orientovaná na zákazníka/cílovou skupinu? 

■ Je primární výkon, kterého chce EMI dosáhnout, dobře definován (vysoká

kvalita, cenové výhody, blízkost k zákazníkovi …)? 

■ Umožňuje marketingová strategie krátkodobé výhody pro její členy? 

■ Je koncept spolupráce jasný a realizovatelný všemi členy EMI? 

■ Byly pracovní a finanční zdroje a omezení EMI přiměřeně vzaty v potaz? 

■ Je marketingová strategie srozumitelná lidem mimo EMI (např. finančním

partnerům, potencionálním poradcům)? 



Určování marketingových nástrojů 
v marketingovém mixu 

K uskutečnění strategií je potřeba detailnější specifikace a plánování

konkrétních opatření. Plánovaná opatření jsou určena analyzováním potenciálu

a omezení EMI, její pozicí na trhu, strategiemi jejích nejzávažnějších konkuren-

tů a makroprostředím. Plánování marketingových nástrojů vyžaduje definování

optimálního marketingového mixu, který přislíbí realizaci většiny cílů a strategií

EMI. 

Marketingový mix
Typický marketingový mix sestává z následujících faktorů: distribuční poli-

tiky, propagační politiky, výrobkové politiky a cenové politiky. Za každým fak-

torem je skryto mnoho marketingových nástrojů a otázek o správném užití těch-

to marketingových nástrojů, včetně toho, jak je co nejefektivněji kombinovat. Je

zásadní, že vybrané marketingové nástroje jsou uzpůsobeny provozním marke-

tingovým cílům. Je také nezbytné zdůraznit, že vybraný marketingový mix by

neměl být statický, ale musí být přizpůsobitelný změnám provozních cílů. 

1. Distribuční politika 
Jedním z prvních a nejdůležitějších strategických rozhodnutí EMI je

naplánování správné strategie pro distribuci produktů. Toto rozhodnutí závisí

do značné míry na tom, zda se EMI již rozhodla pro strategii vysoce kvalit-

ních/speciálních výrobků nebo cenovou/množstevní strategii. 

Distribuce v tomto kontextu zahrnuje aspekty dopravy, skladování, třídění,

balení a kontrolu zásob fyzických výrobků. Také stanovuje rámec pro řízení

všech prodejních a marketingových aktivit nebo pro upoutání zákazníků servis-

ními službami. Všechna rozhodnutí v oblasti distribuce silně vzájemně působí

na další aspekty marketingového mixu. Kde a jak je produkt distribuován je

dáno a do značné míry diktováno podnikatelskými cíli EMI, vybranou strategií

a dostupností lidských a finančních zdrojů. 

Obecně rozlišujeme přímou a nepřímou distribucí bioproduktů

spotřebitelům. Čím delší je zásobovací řetězec, tím nižší jsou šance, že EMI

bude moci řídit trh skrze své vlastní marketingové nástroje a přesvědčovat

spotřebitele skrze své vlastní propagační aktivity. 

Rozhodnutí o preferovaných distribučních místech musí být založeno na

strategických cílech. Je riskantní spoléhat pouze na jeden hlavní distribuční

kanál. 

Obecně platí, že čím kratší je řetězec mezi produkty EMI a finálním

spotřebitelem, tím méně bude EMI závislá na úspěchu ostatních tržních

činitelů. Prodej maloobchodům či restauracím například vyžaduje, aby EMI

zaručila dodatečné zpracování a marketingové činnosti. Maloobchodníci

například často očekávají, že produkty jsou již zabalené a označené, zkrátka

připravené k prodeji. Bufety nebo jídelny jsou zase zvyklé na produkty, které
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jsou připravené k vaření (např. brambory nebo mrkev jsou umyté, oloupané 

a roztříděné podle velikosti, atp.). 

Kde prodávat - uvnitř nebo vně produkčního regionu? 

Při výběru distribučních kanálů by měly být pečlivě uváženy oblasti pros-

torové distribuce. Jestliže má marketingový profil zcela regionální zaměření, je

často složité najít vhodné partnery ve zpracovatelském, velkoobchodním či ma-

loobchodním sektoru. V takovém případě často musíme dělat kompromisy. Na

druhé straně je však hledání partnerů na regionálním trhu méně důležité pro

EMI, které se zaměřují na „export“ velkoobjemového zboží mimo vlastní

region. Celostátní obchodní partneři obecně potřebují větší objemy zásob 

a požadují velmi profesionální marketingový vztah. Často také nejsou schopni

dostatečně zdůraznit regionální původ vašich výrobků. 

Exkluzivita, anebo rozsáhlá tržní penetrace? 

Jedna důležitá otázka, která musí být pečlivě zvážena od začátku projektu

EMI je, zda EMI upřednostňuje používání několika kanálů k prodeji svých

výrobků, anebo se chce orientovat výlučně na jednu společnost či jeden hlavní

prodejní kanál. 

Exkluzivita i rozsáhlá tržní penetrace přinášejí výhody i nevýhody, které

musí být pečlivě uváženy. Čím více kanálů užíváte, tím více úsilí vás stojí vyjed-

návání nebo plnění denně se měnících potřeb tržních partnerů. Čím méně

používáte kanálů, tím méně je potřeba prodejních a servisních služeb. Navíc

výběr výlučné odbytové cesty poskytuje možnost zkrácení zásobovacího řetězce

a zvýšení hodnoty produktu. Závislost na tržních partnerech a tržních rizikách

však bude vyšší. 

Distribuce a reklamní politika 

Vybrané distribuční kanály přímo ovlivňují také komunikační politiku.

Jestliže EMI produkty prodává přímo spotřebitelům, členové EMI mají lepší

šanci přímé komunikace se spotřebiteli. Mohou přesvědčit spotřebitele o hod-

nověrnosti výrobku vysvětlením, jak je tento výrobek vyroben či zpracován.

Distribuční cesty mezi výrobcem a spotřebitelem

Výrobce Agent Zpracovatel Velkoobchodník Maloobchodník Spotřebitel 

Výrobce Zpracovatel Velkoobchodník Maloobchodník Spotřebitel 

Výrobce Velkoobchodník Maloobchodník Spotřebitel 

Výrobce Maloobchodník Spotřebitel 

Výrobce Spotřebitel

Celostátní obchodní
partneři obecně
potřebují větší 
objemy zásob.

➡ ➡ ➡ ➡ ➡

➡ ➡ ➡ ➡

➡ ➡ ➡

➡ ➡

➡



Tato situace je jiná, když jsou EMI produkty prodávány prostřednictvím super-

marketů a jiných distribučních míst. Za prvé produkty musí samostatně nést

vaše hlavní motto (např. prostřednictvím etiket). Za druhé odpovědná osoba 

v maloobchodě musí být motivovaná, aby umístila produkty do výhodné pro-

dejní pozice. Prodejnímu personálu by měly být podány nezbytné informace,

aby byl schopen přesvědčit spotřebitele o vlastnostech a dalších hodnotách

daných výrobků. 

Distribuce a cenová politika 

Typ prodejního místa přímo určuje výši příjmu, který obdržíte. Čím

přímější je kontakt EMI se zákazníkem, tím vyšší budou ceny a naopak. Také

vliv, který má producent na stanovení konečné ceny pro spotřebitele, se snižuje,

čím delší je distribuční řetězec a naopak. Jestliže naplánujete strategii vysoce

kvalitní produkt/vysoká cena, měli byste se vyhnout diskontním prodejnám.

Jestliže spotřebitel zakoupí výrobek EMI vysoké kvality za nízkou cenu v super-

marketu, možná nebude chtít věřit, že zakoupil výrobek vysoké kvality. To

ukazuje, jak se image EMI a produktů může vyvinout směrem, který odporuje

záměru. 

Distribuční a výrobková politika 

Čím delší a komplikovanější je systém distribuce potravin od EMI ke

spotřebiteli, tím větší jsou nároky na kvalitu dopravy a balení, aby byla zajiště-

na stálá vysoká kvalita (např. čerstvost, trvanlivost, atd.), bezpečnost potravin 

a zpětná sledovatelnost. Někteří obchodní partneři vyžadují logistické systémy

(např. chladící systém) a služby (např. nároky na čas dodávek), které často

nemohou být samotnou EMI zajištěny bez značných investic. 

Pří výběru distribučního kanálu je důležité zvážit, zda jsou produkty určeny

k bezprostřednímu prodeji, anebo zda budou nejprve skladovány a prodány až

později (např. v případě trvanlivějšího zboží, jakým je obilí, mrkev nebo bram-

bory). Čím déle po sklizni jsou výrobky prodány, tím vyšší je ve většině případů

cena. Vybudování skladu nebo zpracovatelské kapacity často obnáší značné

investice, avšak spolupráce mezi několika zemědělci umožňuje jejich efektivnější

využití. 

Typ spotřebitelů také ovlivňuje očekávanou kvalitu výrobků EMI. Zatímco

u přímého prodeje spotřebiteli je jistý stupeň nesourodé kvality očekáván (např.

větší a menší ovoce prodávané za jednotnou cenu), velkoobchodníci nebo ma-

loobchodníci očekávají jednotnou (vysokou) kvalitu. Tyto požadavky ovlivňují

výběr distribučních cest.  

Další vztah mezi produktem a distribuční politikou se týká objemu pro-

dukce. Maloobchodníci jako přímí obchodní partneři požadují odlišné objemy

produktů než zpracovatelé nebo velkoobchodníci. 
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Odpovědi na následující otázky usnadňují výběr správné distribuční strategie:

■ Odpovídá vize, cíle a velikost potenciálních obchodních partnerů filosofii 

a struktuře EMI? 

■ Jsou dlouhodobé smlouvy přijatelné, anebo potenciální partner upřednost-

ňuje krátkodobou spolupráci? 

■ Jak je řízena koordinace v odbytových cestách (např. smluvní dohoda nebo

pouze neformální vztah)? 

■ Mohou být výrobky prodávány pravidelně v průběhu celého roku nebo

pouze v určitých obdobích? 

■ Vyhovuje kvalita produktů EMI požadavkům potenciálních obchodních part-

nerů? 

■ Který partner je zodpovědný za zajištění kvality a propagační činnosti?

Mnoho maloobchodníků například požaduje poplatek za zalistování produk-

tů nebo reklamní podporu na začátku spolupráce. 

■ Jsou cenová očekávání EMI přiměřená k cenovým očekáváním potenciálního

obchodního partnera? 

■ Má EMI dostačující lidský a finanční kapitál pro investice do logistické infra-

struktury a zákaznického servisu? 

■ Má EMI zpracovatelské a skladovací kapacity nebo ne? 

■ Bude obchodní partner ochoten akceptovat vlastní výrobní značku EMI nebo

upřednostňuje vlastní maloobchodní značku? 

■ Jakou část zákaznického servisu je EMI ochotna a schopna zajistit? 

■ Který způsob distribuce výrobků slibuje nejvyšší dlouhodobý zisk? 

2.Výrobková politika
Když o zemědělských produktech diskutují zemědělci, nejčastěji hovoří 

o procesu produkce a obrovském úsilí, které je s ním spojeno. Většina farmářů

upřednostňuje prodej velkého množství produkce bez ohledu na její kvalitu.

Kvůli tomu ztrácí velkou část potenciálního trhu. Zemědělci by měli změnit

svůj způsob myšlení, orientovaný na výrobu, na způsob myšlení orientovaný na

trh a potřeby zákazníka. 

Úzká či široká škála produktů 

Rozhodnutí v rámci výrobkové politiky musí být vždy založena na obchod-

ních cílech a vybraných strategiích. Nicméně musí se počítat s tím, že EMI

může mít v mnoha případech limitované možnosti výroby a zpracování pro-

duktů. Pro většinu EMI je základní rozhodnutí ve vztahu k výrobku (např. které

výrobky mohou být dodány) limitováno přírodním prostředím (horské oblasti,

které nejčastěji produkují mléko a hovězí a skopové maso) a klimatickými pod-

mínkami (suché a vlhké oblasti). Volba výrobku však může být dále omezena

právními a hygienickými předpisy, které mohou například omezovat zpracování

masa na farmách. 

Zemědělci by měli
změnit svůj způsob
myšlení, orientovaný
na výrobu, na způsob
myšlení orientovaný
na trh a potřeby
zákazníka.



Čím širší je sortiment, tím méně riskantní je marketing, protože prodejní

aktivity jsou založeny na různých pilířích. Široký sortiment na druhou stranu

často vede k menší specializaci a ke snížení úspor z rozsahu. Čím menší je sor-

timent, tím větší je možnost specializace. 

Další aspekt se vztahuje ke škále produktů. Jestliže EMI zpracovává sýr ze

svého vlastního mléka, musí se rozhodnout, kolik různých druhů sýra bude

produkovat. Čím širší bude jejich škála, tím náročnější bude výroba z hlediska

financování. Naopak, širší nabídka poskytuje atraktivnější sortiment pro poten-

ciální obchodní partnery. Své rozhodnutí podmiňte očekáváním vašich obchod-

ních partnerů.  

Obchodní značka a její vlastnictví 

Jedním z hlavních faktorů, které omezují úspěch na trhu s biopotravinami,

je nedostatek známých a vysoce preferovaných značek. Analýzy ukazují, že EMI

s atraktivní značkou jsou schopny být na trhu úspěšné. 

Značky snižují riziko, že zákazník zakoupí „zajíce v pytli“. Pro EMI zajišťuje

značka možnost získání vyšší zákaznické věrnosti. Spotřebitelé sice tíhnou spíše

ke srovnávání cen než ke srovnávání kvality a často slibům o kvalitě nedůvěřu-

jí, pokud jsou ovšem spojeny se známou značkou a spolehlivými systémy

garance kvality, jejich preference stoupají. Je však důležité si uvědomit, že aby-

chom ze značky učinili známou a úspěšnou obchodní značku a evokovali její

požadované vnímání, jsou nezbytné reklamní a propagační aktivity. Pokud chce

EMI vytvořit úspěšnou značku, musí splnit následující požadavky: 

Značka musí

■ zákazníkovi vnuknout určitý funkční a emoční užitek,

■ sdělovat daným skupinám zákazníků určité hodnoty,

■ být spojována s určitým vymezeným životním stylem, 

■ sdělovat svůj regionální původ a „typickou“ vlastnost, 

■ dávat určitou garanci stálé kvality, 

■ pomoci identifikovat EMI.

Základní pravidla pro používání obchodních značek: 

■ Značka u zákazníků musí vzbuzovat pocity, představy a obrázky. 

■ Značka musí zastřešovat všechny další strategické otázky a aktivity mar-

ketingu.

■ Značka potřebuje nejen vizuální vyjádření, ale také jméno, které vytvoří

citovou vazbu (například švýcarská EMI značka „Bio Weide-Beef“ = bio ho-

vězí z pastviny). 

■ EMI by se neměly své značky vzdát, ani když jim obchodníci budou nabízet

závratné sumy. EMI by tak ztratila tržní sílu a byla by závislejší na novém

majiteli značky. 
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Standardizace kvality výrobku 

Jedna z nejdůležitějších oblastí pro zlepšení marketingu na úrovni farmy

leží ve standardizaci kvality produktů. Variabilita a různorodost jsou atributy,

které jsou často spojovány s ekologickým zemědělstvím a inklinují k tomu být

jeho hlavním cílem. Nicméně zejména zpracovatelé a maloobchodníci očekáva-

jí standardizovanou kvalitu, protože je základem pro efektivní zpracování a ma-

loobchod. Standardizace je nezbytná pro specifikaci a popis výrobků, zejména

u ovoce a zeleniny, ale i hovězího a vepřového masa, jelikož různé odrůdy a ple-

mena jsou často prodávány pod jedním označením. Standardizace kvality vede

k získání věrnosti zákazníků. 

Výrobková politika a politika komunikace 

Kvalita výrobku sama o sobě nestačí k upoutání pozornosti spotřebitelů.

Uprostřed záplavy informací a tisíců výrobků existuje pravděpodobnost, že ani

ta nejvyšší kvalita nebude zákazníky rozpoznána. Ve skutečnosti mnoho

atributů kvality nelze rozpoznat pouze na základě vzhledu výrobku. Vedle pro-

dukce a zpracování by EMI měla pamatovat na propagaci svého sortimentu 

a funkčních atributů a atributů přidané hodnoty svých výrobků. 

Pro upoutání pozornosti spotřebitelů je velmi důležité, aby uvedení nového

produktu bylo doprovázeno intenzivní mediální aktivitou nebo reklamní kam-

paní.  

Ochutnávky při prodeji jsou důležitým krokem, jak přesvědčit spotřebitele

o kvalitě produktu. Navíc členové EMI by měli být vyzváni, aby osobně

propagovali své výrobky. Zemědělci jsou schopni informovat během ochut-

návky o zákulisí výrobního procesu a tím pomáhají spotřebitelům porozumět

jedinečným a charakteristickým prvkům svých produktů.

Výrobková a cenová politika 

Cenová očekávání a hodnocení spotřebitelů a nákupčích ze zpracovatel-

ských, velkoobchodních nebo maloobchodních společností jsou úzce spjata 

s celkovou kvalitou produktu (souhrn všech podstatných atributů produktu).

Zatímco zpracovatelé nebo velkoobchodníci většinou upřednostňují funkční

atributy, spotřebitelé inklinují k upřednostňování přídavných a emocionálních

kvalit produktu. Čím více spotřebitelů je schopno rozpoznat specifické vlast-

nosti a kvalitativní rozdíly v porovnání s běžnými produkty, tím větší je jejich

ochota zaplatit vyšší cenu. 

Odpovědi na tyto otázky vám usnadní výběr správné výrobkové politiky:

■ Bylo jasně rozhodnuto, zda zásobovat trh komoditními výrobky (jako je

mléko) nebo výrobky nejvyšší kvality s přidanou hodnotou (jako jsou sýr či

párky)? 

■ Je rozhodnutí o výrobku založeno na tom, zda je EMI schopna suroviny zpra-

covávat a ovlivňovat jeho správné umístění v distribučním řetězci? 

Variabilita 
a různorodost 
produktů farmy.



■ Mají výrobky jasný (nezaměnitelný) profil odpovídající nejvyšší kvalitě

a/nebo regionální identitě? 

■ Byly vyvinuty speciální standardy kvality a nabídnuty zákazníkům s mi-

mořádnými požadavky? 

■ Existuje možnost vývoje označení, obchodní značky či jiného exkluzivního

výrobkového programu? 

■ Jsou prováděny pravidelné inovace výrobků? 

■ Kolik různých výrobků bude produkováno a prodáváno při zachování efek-

tivity? 

3. Cenová politika 

Cena hraje u zákazníků při rozhodování o koupi výjimečnou roli. Když

spotřebitelé odmítají biopotraviny, argumentují, že jejich hlavní překážkou je

relativně vysoká cenová úroveň. Jestliže však prodejní cena zapadá do určitého

cenového rozpětí zákazníka, cena začíná hrát méně důležitou roli, než když je

cena nad touto akceptovatelnou hranicí. Také referenční ceny často kupovaných

produktů silně ovlivňují povědomí o cenách. Tyto cenové hranice jsou zcela

odlišné výrobek od výrobku a rozhodně se s nimi musí počítat při určování ceny

vlastních výrobků. 

Nejnáročnějším úkolem je zjistit, jaké jsou možnosti ovlivnění cen

stanovených EMI v daném tržním prostředí. To závisí především na celkové

strategii, kterou si EMI vybrala. 

Tvorba cen 

Tvorba cen je komplexní proces a má mnoho ovlivňujících faktorů, které se

mohou lišit s ohledem na konkrétní produkt, tržní situaci, čas a kvalitu. Ceny

jsou často do značné míry ovlivněny obchodními partnery nebo konkurenty.

EMI je schopna kontrolovat tvorbu ceny méně než kvalitu výrobku, reklamní

nebo distribuční politiku. 

Ceny za bio výrobky stanovené producentem by měly minimálně pokrýt

náklady na jejich produkci. 

EMI je v lepší pozici tam, kde má znatelnou tržní sílu (např. vysoký podíl

na trhu), její výrobky jsou výjimečnější a její konkurence má snížený vliv na pro-

ces vytváření cen. Pravděpodobněji také dosáhne plánované ceny v situacích,

kdy se poptávka po bio produktech, které EMI produkuje, rozvíjí rychleji než

nabídka. 

EMI jsou více schopny ovlivnit prodejní cenu: 

■ čím vyšší má EMI podíl na trhu (strategie množství-cena) nebo 

■ čím má exkluzivnější výrobky (strategie kvality)
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Cenotvorba musí být založena na vybraných strategiích 

Hned na začátku, když je EMI ještě ve stadiu vytváření svých cílů a strate-

gií, se musí rozhodnout, zda chce přijmout strategii masové produkce nebo

strategii výrobku nejvyšší kvality. O cenové strategii by se nikdy nemělo

rozhodovat bez přihlédnutí k celkovému postavení výrobku, jak je definováno

v cílech a strategiích. EMI, která přijme strategii exkluzivních výrobků,

pravděpodobně ztratí spotřebitelskou věrohodnost, jestliže se zároveň rozhodne

následovat strategii nízkých cen. 

Vztahy ceny a kvality musí také zahrnovat doplňkové služby 

Cena produktu je úzce spojena s povědomím o jeho kvalitě a naopak.

Kvalita zahrnuje všechny druhy služeb, které přispívají k přidané hodnotě

výrobku - jako je bezproblémová doprava zboží, vzdělávání prodejního personá-

lu, užitečné informace pro uživatele (např. recepty), atd. Jestliže jsou si

spotřebitelé vědomi velkých rozdílů v kvalitě, inklinují k nákupu dražších

výrobků. Jestliže jim rozdíly v kvalitě splývají, inklinují k nákupu levnějších

výrobků. To znamená, že povědomí o kvalitě je často závislé na ceně výrobku. 

Dosažení cenové prémie je podmíněno přidanou hodnotou
pro zákazníka 

Vyšší ceny produktů jsou z pohledu spotřebitele i maloobchodníka spo-

jovány s určitou přidanou hodnotou. Jestliže je naplánována strategie výrobků

vysoké kvality, je proto důležité, aby EMI definovala, které ze zvláštních

atributů svého produktu bude prezentovat jako další výhodu pro maloobchod-

níky a spotřebitele. Může to být emocionální hodnota značky, výjimečná kvali-

ta výrobku nebo představení zvláštních atributů (např. vzrušující chuť specific-

kého sýra s bylinkami nebo značka bio hovězího masa z šetrného chovaného

dobytka, který se pase na loukách). 

Odpovědi na tyto otázky usnadní výběr vhodné cenové politiky: 

■ Odpovídá cenová politika celkové marketingové strategii? 

■ Může být cenová prémie za bio kvalitu opodstatněna přidanou hodnotou? 

■ Jsou ceny na trhu konkurenceschopné? 

■ Je možné získat vyšší cenu bez zapojení se do Ekologické marketingové ini-

ciativy?

Cena produktu 
je úzce spojena 
s povědomím 
o jeho kvalitě 
a naopak.



4. Propagační politika

EMI, které své výrobky aktivně nepropagují, jsou většinou neznámé a boju-

jí o ekonomický růst. Mýtus o tom, že dobré výrobky se prodávají samy, je

bohužel skutečně pouze mýtus. 

Zejména na rozvinutých trzích, kde mají spotřebitelé potíže odlišit jednu

obchodní značku hovězího masa od druhé, právě příběh skrytý za vašimi

výrobky a četnost propagace rozhodnou, který výrobek zákazníci upřednostní.  

Krátkodobým cílem propagační aktivity je dosáhnout větší prodejnosti tím,

že docílí větší schopnosti zákazníků odlišit jejich vlastní výrobky od

konkurenčních výrobků srovnatelné kvality. Dlouhodobým cílem je získání

zákazníkovy věrnosti k výrobkům EMI a k EMI samotné. 

Co chtějí obchodní partneři a spotřebitelé vědět o EMI a jejích výrobcích?

Chtějí hlavně informace o výrobcích, které EMI nabízí, o vlastnostech výrobků

a o programu zajišťujícím jejich kvalitu. Chtějí znát přidanou hodnotu, ceny

výrobku a dostupnost výrobku, chtějí informace o propagačních aktivitách 

i o EMI samotné a jejích produkčních a zpracovatelských postupech. 

Veškerá propagace EMI a jejích výrobků o ní vytváří v očích zákazníků urči-

tou představu a ovlivňuje poptávku. Ze všeho nejvíce zákazníky zajímají speci-

fické výhody výrobků. Proč by si měli výrobek koupit? Jsou tyto výrobky chut-

nější, zdravější, vyrobené podle starodávného receptu, nebo mají delší trvan-

livost než ostatní? Proč je daný výrobek lepší než ten konkurenční? Když je

prodejní cena výrobku v průměru vyšší, spotřebitelé chtějí znát důvod, proč

tomu tak je, a také konkrétní výhody takového výrobku.

Přestože je obtížné určit výhody výrobku, dobrý příběh ze zákulisí pomůže

zlepšit vnímání EMI a jejích výrobků. Spotřebitelé rádi poslouchají nebo čtou

příběhy související s výrobky - o kraji, o zvířatech a o zemědělcích a jejich práci.

To všechno zlepšuje vnímání marketingové skupiny v očích zákazníků. 

Uvědomte si, že pozitivní propagační aktivity mohou vzbudit zájem 

o výrobek, ale sebelepší propagace nenahradí dobrou kvalitu. Po prvním zakou-

pení výrobku ho zákazník kriticky zhodnotí a porovná se svými představami 

a se sliby propagačních materiálů. Pokud s ním nebude spokojen, znovu si ho

nekoupí, a to i přes všechno vaše propagační úsilí. 

K prezentaci EMI existuje několik metod a nástrojů. Různé nástroje by měly

být zkombinovány v propagačním mixu, který oslovuje investory, názorové

autority a skupiny potenciálních zákazníků prostřednictvím různých typů médií

v různých časech. 

Některé propagační aktivity jsou finančně velmi náročně. Nicméně existují

možnosti, jak prezentovat zprávy o EMI a jejích výrobcích i s nízkým roz-

počtem. Správná skladba jednotlivých propagačních nástrojů je závislá na trhu,

výrobcích, sdělení, konkurenci, cílových skupinách zákazníků a v neposlední

řadě na rozpočtu.
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Práce s médii a veřejností

Činnosti v rámci práce s veřejností a médii (PR) jsou nejlevnější formou

propagace. Mnoho zemědělců a EMI používá PR činnosti, jako například festi-

valy na farmě nebo dny otevřených dveří, ke zviditelnění svých iniciativ 

a výrobků. Kromě podávání informací stávajícím a potenciálním zákazníkům je

důležité zaujmout redaktory místních nebo regionálních médií. 

Hlavním úkolem jakéhokoliv kontaktu s veřejností by mělo být zvýšení

publicity a vylepšení vnímání EMI. Ve středu pozornosti by, stejně jako 

v reklamě, měla stát EMI a nikoli její výrobky. Tyto nástroje ve srovnání 

s reklamními aktivitami šetří mnoho peněz a propojují EMI s místním/regionál-

ním aktivitami. 

V počáteční fázi rozvoje EMI jsou PR postupy důležité především pro

vytvoření povědomí o EMI v regionu i mimo něj. Čím více zpráv nebo příběhů

o nových aktivitách a výrobcích může být o EMI šířeno, tím více pozornosti

bude EMI mít. 

Placená reklama

V další fázi svého vývoje se stane placená inzerce efektivnější než práce PR.

Hlavním úkolem placené reklamy je seznámit veřejnost s výrobky a vyvolat

jejich kladné vnímání. EMI, které se rozhodnou investovat do placené inzerce,

by měly nejdříve zvážit, kolik peněz jsou na to ochotny a schopny použít. 

Je důležité, aby reklama obsahovala jasná sdělení, odrážející charakteristiku

výrobku. Měla by být podána způsobem, který odpovídá hlavní cílové skupině

Propagační činnosti mohou být zhruba rozděleny na přímé a nepřímé.

Přímé nástroje: Nepřímé nástroje:
propagace prodeje PR (Public Relations) 

a reklamy - organizovaná práce 

s veřejností a médii

Nákladná Inzerce v médiích

propagace ● podpora prodeje
● merchandising

Středně ● letáky a brožury ● veletrhy

nákladná ● telefonní prodej ● výstavy

propagace ● přímý kontakt s „tvůrci názorů“ ● tiskové konference

(například učitelé, poradci pro ● dny otevřených 

zdravou výživu, lékaři, dveří

regionální poradci)

Nízko plakáty tiskové zprávy

nákladová bulletiny, zpravodaje

propagace

Hlavním úkolem 
placené reklamy je
seznámit veřejnost 
s výrobky a vyvolat
jejich kladné vnímání.



zákazníků. Efektivní komunikace závisí na předávání jasného a informativního

sdělení. Reklamní sdělení musí jasně vyjadřovat, čím je produkt odlišný, 

a jedinečné výhody, které zákazník získá jeho koupením. 

Podpora prodeje v místě nákupu

Velmi osvědčenou aktivitou na podporu prodeje jsou ochutnávky.

Ochutnávky pomáhají zlepšit vnímání produktu spotřebiteli a dávají jim

možnost výrobek ochutnat, aniž by jej zaplatili. Pokud je chuť a kvalita

přesvědčí, většinou nakupují.  

Pokud se zemědělci chystají zapojit do přímé propagace během prodeje, je

důležité, aby uměli aktivně hovořit, byli přístupní novým myšlenkám a uvedli

se v příznivém světle. Podpoří to spotřebitele v komunikaci se zemědělcem. 

Ačkoliv má mnoho malých EMI poměrně malé rozpočty, bylo by

nesprávné opomíjet propagaci. I s malým rozpočtem by mělo být použito

různých PR aktivit k ukotvení EMI v myslích relevantních skupin zákazníků.

Každý nový výrobek nebo zásadní posun v rozvoji EMI by měl být použit 

k vytvoření příběhu, který může být publikován v místních či regionálních

médiích. Přinejmenším jednou ročně by měla být svolána místní nebo regionál-

ní „tisková konference“ za účelem informovat novináře o novinkách týkajících

se EMI a jejího rozvoje. 

Odpovědi na tyto otázky usnadní výběr vhodné propagační politiky: 

■ Je úsilí v komunikaci přizpůsobeno požadavkům vybraných distribučních

míst? 

■ Odpovídá rozpočet na propagaci dostupným zdrojům a předpokládaným

prodejům? 

■ Jsou vybraná média přizpůsobena cílovým skupinám zákazníků? 

■ Informuje EMI pravidelně vhodná média o nejnovějších změnách ve vývoji

a o nových výrobcích uvedených na trh? 

■ Věnujete dostatečnou pozornost vnitřní komunikaci mezi členy EMI? 

Organizační struktury a plánování řízení 
Od samého začátku závisí úspěch Ekologické marketingové iniciativy nejen

na opatřeních marketingu, ale také na jejím řízení. Je nutné najít organizační

strukturu, která bude efektivní a vhodná pro dosažení strategických a pro-

vozních cílů EMI. Plán řízení musí také vhodně využít potřebné lidské a fi-

nanční zdroje. Výhodou je, že v počáteční fázi jsou EMI spíše malé organizace,

které nevyžadují komplikované řídící struktury. 

Neexistuje jediná dokonalá organizační struktura. V mnoha případech jedna

osoba nebo malá skupina nejangažovanějších lidí prokáže silné vůdcovské

schopnosti a vytvoří "správní radu" za účelem rozvinutí začínající iniciativy.

Tito lidé jsou většinou motivovaní a mají silnou vizi, ale často se jim nedostává
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potřebných profesionálních dovedností (marketing, řízení podniku), aby mohli

vést podnikatelský projekt. Získávání potřebných dovedností až v průběhu pod-

nikání může být velmi nákladné a riskantní pro celou EMI. Je rozhodně

doporučováno rychle získat chybějící dovedností, buďto studiem, školením, při-

jetím vhodných zaměstnanců, najmutím odborníků nebo vytvářením aliancí 

s partnery. 

Většina těchto akčních skupin začíná se správní radou organizace, která se

pak rozhodne, zda přijme vedoucího pracovníka (manažera) na plný či částečný

pracovní úvazek a v případě větších iniciativ další zaměstnance. V případě

malých EMI musí správní rada převzít některé řídící funkce, anebo být alespoň

odpovědná za určité úkoly. 

Organizační pracovní struktura by měla být ideálně vytvořena až poté, co se

vedoucí/iniciátor a/nebo rada iniciativy usnesli na dlouhodobé strategii. Ta by

měla určit, jaké lidské zdroje a profesní dovednosti jsou zapotřebí. 

Kontrolní seznam otázek pro navržení vhodné organizační struktury:

■ Je zodpovědnost srozumitelně vymezena? Kdo přijal vedoucí roli a kdo ji

podporuje?

■ Podporuje zvolená struktura rozhodovací proces? Kdo o čem a kdy rozhodu-

je?

■ Jsou jasně popsané úkoly? Kdo je určen na jakou činnost, kdy a s kým?

■ Jsou rozděleny odpovědnosti za interní komunikaci? Kdo je koho povinen

informovat a za jakých okolností?

■ Je motivace zaměstnanců udržována na vysoké úrovni? Kdo je zodpovědný

za zaměstnance a podnikovou kulturu?

■ Usnadňuje organizační struktura řízení? Kdo je odpovědný?

Většina akčních
skupin začíná se
správní radou 
organizace.



Průběžná interní komunikace je klíčem k nastolení pocitu angažovanosti 

u členů EMI a stává se důležitější zejména po několika letech fungování. Pokud

chce EMI udržet dobrý vztah se svými členy, nestačí pouze napsat výroční

zprávu a přednést ji na valné hromadě. Nápomocný může být jednoduchý elek-

tronický zpravodaj (minimálně čtyřikrát ročně). 

Význam managementu 

Často (ne vždy) jsou klíčoví lidé - iniciátoři - také manažery EMI. Co vlast-

ně znamená řízení? Řízení podniku se tradičně dělí do čtyř fází: plánování,

organizace, realizace a hodnocení cílů a strategií. V kontextu EMI jsou hlavní-

mi cíli v oblasti řízení rozvržení krátkodobých časových a výdajových schop-

ností, udržení kontaktu s obchodními partnery a hlavními investory jak uvnitř,

tak vně regionu a zajištění úspěšného plnění cílů a strategií v EMI. 

Úspěch EMI je úzce spjat s osobními dovednostmi řídícího mana-

žera/manažerů. Správný management je důležitější než politické, tržní a kon-

kurenční prostředí. 

Nejdříve by mělo být učiněno rozhodnutí, kolik lidí a kdo konkrétně EMI

povede - jedna osoba, nebo výkonná rada. Je výhodnější, aby odpovědnost za

klíčová rozhodnutí nesla víc než jedna osoba. Čím více lidí je členy výkonné

rady, tím větší bude rozmanitost vnějších pohledů a kompetencí ovlivňujících

EMI. Otázka organizační struktury a řízení EMI by měla být vyřešena ještě 

v předstartovní fázi projektu. 

K dosažení cílů EMI musí být jasně definována odpovědnost a kompetence

členů manažerského týmu a ostatních členů a partnerů EMI. Čím dříve bude

vytvořena struktura řízení, tím snadnější a průhlednější bude řízení členů EMI.
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Správný management
je důležitější než 

politické, tržní 
a konkurenční

prostředí.

Skupiny členů EMI a doporučené oblasti jejich odpovědnosti. 

Skupiny členů EMI Oblasti odpovědnosti

Správní rada mise, strategické cíle, popis procesů a pracovních

postupů, obchodní podmínky, řízení, investice, 

tvorba a vedení pracovních skupin 

Prezident podpora manažera, kontrola a vytváření 

systému 

Manažer/řídící pracovník provozní cíle a uskutečňování marketingového 

plánu, všeobecné řízení podniku, finance

Odpovědní zaměstnanci specifické úkoly (popsány v aktuálním popisu 

procesů) 

Členská schůze rozpočet, volba Správní rady, strategická 

orientace,  řídící principy 
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Usnadní to externí i interní komunikaci. Mělo by být od počátku jasné, kdo je

kontaktní osobou pro všechny otázky týkající se praktických, organizačních 

a právních aspektů společného podnikání. Doporučujeme, aby v zájmu zacho-

vání nezávislosti ve vztahu k členům EMI převzal odpovědnost za centrální

řízení externí pracovník. Čím lépe je manažer seznámen s očekáváním zpraco-

vatelů, velkoobchodníků a maloobchodníků, tím lépe bude obchodními part-

nery přijat jako kompetentní reprezentant Ekologické marketingové iniciativy. 

Blízké osobní vztahy a kontakty mezi vedením a členy EMI musí být rozví-

jeny od samého začátku. Je důležité, aby členové a partneři EMI měli stejné

hlavní cíle a sdíleli vzájemnou soudržnost, i když nutně nesdílejí stejný názor na

všechny myšlenky. Oportunistické chování některých členů a partnerů může

vyvolat trvalé konflikty a v důsledku vytvořit těžkou krizi, nebo dokonce

bankrot EMI. Proto by měl management s pomocí jednotlivých partnerů nebo

členů EMI rychle připravit plán řešení krizových situací.

Zásady chování jako řídící nástroj

Mohlo by být prospěšné vytvořit „kulturu podniku“, zformulovanou 

v „Zásadách chování“ založených například na těchto principech: 

1. Celá EMI, nikoli jednotliví zemědělci, je hvězdou týmu. 

2. Vzájemná akceptace členů mezi sebou a také akceptace obchodních partnerů

EMI. 

3. Spolehlivé a čestné vztahy. 

4. Ochota zavázat se ke skutečné spolupráci. 

5. Otevřená komunikace. 

6. Být připraven konstruktivně kritizovat a konstruktivní kritiku přijímat. 

7. Důležitá rozhodnutí musí být přijata shodou. 

8. Aktivní účast všech členů ve stimulování motivace ke spolupráci. 

Správní rada, manažer a/nebo prezident nemusí být specialisté ve všech

odvětvích marketingu. To by bylo nereálné. Je ale důležité, aby lidé v řídících

funkcích měli soubor klíčových kompetencí. Měli by to být lidé: 

1. s jasnou vizí, 

2. všestranní, kteří jsou schopní vyjádřit  myšlenky jako jasné, strategické a reál-

né provozní cíle, 

3. schopní pochopit základní marketingové principy,

4. dobří organizátoři a plánovači (manažeři), 

5. kreativní a ochotní zakomponovat do podnikání nové myšlenky, 

6. vynikající v prezentaci nápadů a služeb, 

7. ochotni spojit se s různými obchodními partnery uvnitř i vně zásobovacího

řetězce, 

8. společensky kompetentní. 

Lidé v řídících pozicích nemusí být nutně dobří účetní nebo specialisté na

publicitu. Tyto funkce mohou být jednodušeji a efektivněji delegovány uvnitř

EMI, nebo zadány najaté firmě.



Klíčové faktory úspěchu 
Zjistilo se, že určitý počet převládajících faktorů vysvětluje úspěch nebo

neúspěch Ekologických marketingových iniciativ (EMI). Dlouhodobé úspěšné

fungování EMI je ohroženo, pokud nejsou dostatečně brány na vědomí rele-

vantní faktory. Jestliže jsou EMI životaschopné, pouze pokud dostávají dotace,

není něco v pořádku. EMI se také může setkat s potížemi v případě, že je i po

několika letech fungování výroba důležitější než zákazník a orientace trhu. 

Vnitřní faktory 

Role klíčových osob 

Mnoho studií zkoumajících úspěchy a neúspěchy marketingových skupin

ukazuje, že lidský faktor je jasně důležitější než tržní, politické či ekonomické

podmínky. 

Tržní potenciál EMI zůstane nevyužit, pokud si ho některý nebo někteří 

z jejích členů neuvědomí, a nedokáží ho využít. Tito lidé se nazývají klíčovými

osobami EMI. Zastávají vedoucí pozice v EMI a možná dokonce i v regionu, ve

kterém EMI pracuje. 

Klíčové osoby jsou jedinci s vynikajícími osobními schopnostmi a doved-

nostmi. Pomáhají EMI začít podnikat, vyjednávat s obchodními partnery 

a někdy i překonat obtížné situace. Jsou schopni motivovat členy a vést EMI 

k tomu, aby se stala známou regionální nebo národní institucí. 

V nejlepším případě klíčové osoby dobře znají zemědělský, výrobní a/nebo

prodejní sektor. Znalost několika odvětví pomáhá nejen v chápání potřeb

obchodních partnerů, ale je také užitečná ve fázích vyjednávání a v interní 

a externí komunikaci EMI. 

Klíčové osoby by měly mít následující dovednosti. Měly by být schopny: 

■ upřímnosti, poctivosti a objektivity, 

■ rozpoznat tržní potenciály výhodné pro EMI, 

■ myslet všeobecně a strategicky, nikoli specificky a egocentricky,

■ přesvědčit ostatní lidi, 

■ řešit problémy a být schopny učinit rozhodnutí v komplikovaných, riskant-

ních, obtížných a konfliktních situacích, 

■ přesvědčit lidi nebo instituce, které podporují a propagují vývoj EMI, o jejích

výhodách a přínosu, 

■ komunikovat s relevantními investory a rozumět jejich požadavkům, 

■ komunikovat s médii v jejich jazyce a chápat jejich požadavky, 

■ posunovat vývoj (v pracovních skupinách, při vývoji nových produktů, 

iniciovat různé kulturní události, v organizačních záležitostech), 

■ analyzovat trh a konkurenci a načrtnout strategická doporučení, 

■ sjednocovat lidi a různé názory. 
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Klíčové osoby by měly EMI vést, nebo být alespoň členy rady. Je důležité,

aby klíčové osoby byly zaměstnány po delší dobu. Pokud je klíčová osoba pla-

cena pouze z dočasných veřejných zdrojů, EMI mohou v případě zastavení

dotací potkat závažné potíže.

Nicméně nebezpečí hrozí také v případě, že všechna rozhodnutí a důležité

úkoly bude řešit jedna klíčová osoba. V případě, že EMI tuto osobu ztratí, hrozí

jí, že tak ztratí nejen důležité know-how, ale také zásadní již vytvořené interní 

a externí síťové systémy. Proto není moudré nechávat pracovat klíčové osoby na

vedoucí pozici nezávisle na ostatních. Vedení by mělo být sdíleno několika

osobami, včetně správní rady. 

Role managementu 

Při zkoumání neúspěšných EMI byly objeveny tyto slabé stránky: 

■ správní rada slabá v rozhodování 

■ nejasné nebo překrývající se rozhodovací kompetence 

■ správní rada se špatným odhadem trhu 

■ nepřipravený plán řízení rizik pro neplánované události (například nová

konkurence na trhu, ztráta kontraktů) 

■ nedostatečně vyvinuté nebo špatně realizované monitorovací a kontrolní sys-

témy 

Důležitost strategického plánování a jasných cílů 

Cíle by měly být orientačními body pro směr a strukturu všech strategií 

a aktivit, které má EMI v plánu. Nemusí obsahovat pouze ekonomické cíle, ale

také sociální a ekologické cíle a cíle týkající se vnímání EMI mezi zákazníky.

Čím přesněji jsou cíle definovány a kvantifikovány, tím snadněji se kontroluje

míra úspěchu EMI. 

Strategie ukazují, jak mohou být cíle realizovány v běžném denním

provozu. Proto po dokončení fáze definování cílů by mělo být dalším krokem

nalezení strategií, které pomohou cílů dosáhnout. 

Vedoucí skupina členů EMI by měla zvážit a jednotně rozhodnout 

o nejdůležitějších strategických bodech. K výběru vhodných strategií může

pomoci i názor externího poradce. 

Role motivace a kompetence 

Motivace je nezbytný faktor, který je velmi důležitý především v přípravné

a počáteční fázi. V tuto chvíli přichází náboj od iniciátorů, nejčastěji zeměděl-

ců. V některých případech nadšení z počátečních fází může slábnout, především

pokud dosahovaná prodejní cena není významně vyšší než při využívání jiných

distribučních kanálů. Je důležité, aby všichni členové zůstali věrni společné pod-

nikatelské myšlence a strategickým cílům. Pokud se strategie musí změnit, je

potřeba to všem členům EMI důkladně vysvětlit. K udržení motivace u členů 

a zaměstnanců v pokročilé fázi fungování EMI se doporučuje naplánovat nejen

Klíčové osoby by 
měly EMI vést,
nebo být alespoň 
členy rady.

Čím přesněji jsou 
cíle definovány 
a kvantifikovány, tím
snadněji se kontroluje
míra úspěchu EMI.



dlouhodobé strategie, ale také krátkodobé cíle. Je také důležitá pravidelná vnitřní

komunikace se členy EMI. 

Z analýzy velkého počtu evropských EMI vyplývá, že faktor motivace

zaměstnanců ve větších Ekologických marketingových iniciativách je obzvláště

důležitý. Motivace se dá zlepšovat: 

■ dobrým pracovním prostředím, 

■ pokud je lidský faktor považován vedením za důležitý, 

■ pokud zaměstnanci mohou pracovat na vlastní zodpovědnost v dostatečně

širokém rámci stanovených cílů,

■ pokud vedení a rada uznává úsilí a významné výsledky. 

Mnoho zakladatelů/iniciátorů EMI začíná podnikání přístupem „učení se

praxí“ a to hlavně kvůli nedostatku základních podnikatelských dovedností.

Většinu dovednosti ovšem časem získají. 

Přesto by si každá EMI měla vytvořit vlastní ukazatele pokroku v získávání

dovedností. Přístup „pokus-omyl“, který se často používá, má jednu důležitou

výhodu - umožňuje rychlou a plynulou optimalizaci strategie. Tato rychlá 

a efektivní metoda může navíc přinést výhodu proti konkurenci na trhu, protože

chyby neohrožují celkovou strategii podniku. Podnikání také znamená pod-

stoupení jistých rizik. V tomto náročném učebním procesu by nicméně mezery

ve vědomostech a dovednostech měly být rozpoznány. Snáze se potom přijímají

a ospravedlňují opatření k získání chybějících znalostí a dovedností. 
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Role inovace

Zkušenosti mnohých EMI dokazují, že inovace je jedním z důležitých ele-

mentů úspěchu. Existuje několik důvodů, proč je plynulá inovace důležitá: 

■ nové výrobky, nové služby, nová značka nebo sdělení přitahují nové

zákazníky, 

■ staré výrobky po čase ztratí na atraktivnosti (životní cyklus výrobku), 

■ nové produkty a služby pomohou zlepšit loajalitu a ocenění zákazníků, 

■ nové výrobní nebo zpracovatelské metody mohou zvýšit efektivnost nákladů,

■ díky inovacím je podnik schopen lépe konkurovat na trhu a reagovat na nové

trendy,

■ dobře propagované nové produkty, služby a příběhy pomáhají udržet EMI 

v povědomí zákazníků a obchodních partnerů. 

Zejména inovace výrobkové a komunikační politiky může zvýšit obchodní

konkurenční schopnost výrobků a služeb. Aby produkty pro zákazníky zůstaly

atraktivní na všech úrovních, je zásadní opakovaný vývoj a prezentace nových

výrobků a přesvědčivých komunikačních nápadů. 

Pokud začínáte s novou značkou, je spolu s atraktivní strukturou výrobku

především nutné mít výborný nápad. Vaše nová značka by měla být odlišná od

ostatních v mnoha ohledech. 

Výhodou marketingových iniciativ je, že se nejedná o veliké podniky, kde

novým nápadům brání hierarchie nebo zkostnatělá organizační struktura.

Všechny nápady přednesené lidmi z EMI nebo přáteli by měly být podpořeny,

pokud vypadají slibně. Každý nápad na inovaci by se měl zvážit, zda jej trh

skutečně potřebuje, a zda je daný produkt schopen pokrýt náklady na výrobu 

a zpracování. 

Plynulá inovace je 
jedním z důležitých 
elementů úspěchu.



Jako základ pro příručku Návod na vznik a řízení ekologických marketingových
iniciativ v oblasti prodeje produktů ekologického zemědělství byl s výslovným

svolením autorů použit text knihy A Guide to Successful Organic Marketing
Initiatives autorů Otto Schmida, Toralfa Richtera, Ulricha Hamma a Andrei Dahlke,

vydané Výzkumným ústavem pro ekologické zemědělství FiBL ve Švýcarsku v roce 2004

v rámci evropského výzkumného projektu OMIaRD.
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