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ROK VENKOVA 2017 
 

Únor 2017 
 

Vážení čtenáįi, 

počet podporovatelů a spoluaktérů historicky největší akce 
na podporu malých obcí Rok venkova 2017 čítá již téměį 
čtyįicet spolků, organizací a institucí. Každý den otevíráme 
nová témata, na týdenní bázi pįipravujeme tiskové 
konference, pįedkládáme analýzy, zapojujeme resorty 

a burcujeme v médiích. Těší nás i mimoįádný zájem 
veįejnosti, která podle ankety TN NOVA.CZ podporuje naše 
první návrhy na podporu podnikání na venkově, a to 
v rekordních 91%. V první fázi Roku venkova jsme se zaměįili 
na obce s nízkým stupněm rozvinutí, v dalších měsících 
rozšiįujeme záběr na všechny obce do tįech tisíc obyvatel. 
Vychází únorový Zpravodaj Roku venkova. 

Vaše AMSP ČR 

 

Realizátor projektu: 

 

 

Hlavní aktivity projektu: 

               

Generální mediální partner: 

 

 

Obsah tohoto čísla: 

Co se událo v únoru 

Odkazy vybraných médií 

Co připravujeme na březen 

  

O ROKU VENKOVA 2016 

Projekt Rok Venkova 2017 si 

klade za cíl podpoįit rozhodující 
skupiny podnikatelů v obcích. 

Organizátorem aktivity je 
Asociace malých a stįedních 
podniků a živnostníků ČR ve 
spolupráci s įemeslnými a 
zemědělsko-potravináįskými 
profesními spolky a zájmovými 
sdruženími podporujícími 
aktivity na venkově. Tyto 
subjekty chtějí svými aktivitami 
v letošním roce pįispět k rozvoji 
podnikatelského ruchu na 
venkově, posílit tím jeho 
udržitelnost a v důsledku tak i 
vyváženost a nezávislost 
tuzemské ekonomiky. Rok 

venkova získal záštitu 
prezidenta republiky, pįedsedy 
vlády, MZť, MMR, MV a MPO. K 
podpoįe projektu a spolupráci 
se rozhodlo již téměį  40 

organizací. 
 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjYpO3lqcnOAhWF7xQKHRXsBSgQjRwIBw&url=http://www.amsp.cz/fandimeremeslu&psig=AFQjCNGTUqD3lA-qHGu0xxNhRKA3cY6Bcg&ust=1471553388345769
http://www.svou-cestou.cz/
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinjq3_qcnOAhVGWBQKHYHWA-gQjRwIBw&url=http://www.amsp.cz/projekt-maly-obchod&psig=AFQjCNEEQcTOMa4GtpRGZ70cKBSs_QG60g&ust=1471553466776751
https://atedcesky.cz/
http://www.rodinnafirma.net/cz/
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Co se událo v únoru? 

Vytváříme podporu podnikání katolické církve na venkově 

U pįíležitosti probíhajícího Roku venkova proběhlo v únoru jednání mezi AMSP ČR a Českou 
biskupskou konferencí (ČBK). Pįedseda asociace Karel Havlíček a generální įeditelka ťva 
Svobodová se v rámci pravidelných setkání s kardinálem Ťominikem Ťukou a generálním 
sekretáįem ČBK Stanislavem Pįibylem dohodli na koncepční podpoįe podnikatelských aktivit 
jednotlivých diecézí. AMSP ČR pįipravuje kompletní právní, dotační, ekonomický a živnostenský 
informační servis, který bude určen pro podnikatelské subjekty katolické církve ve všech 
regionech. Jedná se o důležitý podnikatelský segment, který je spjat s rozvojem regionů a malého 
venkova. Mezi hlavní podnikatelské aktivity katolické církve patįí pronájem nemovitostí, činnost 
v oblasti lesnictví, provozování maloobchodních jednotek, drobná výroba nebo služby ve 
stravovacím, ubytovacím a turistickém odvětví. 
 

Předkládáme analýzu podnikání na venkově 

Počet obyvatel ve vesnicích do 500 obyvatel trvale klesá, zatímco ve větších obcích populace 
roste. Více jak 2,5 tisíce obcí je navíc zaįazeno do kategorie nízkého stupně rozvinutí, kde selhává 
základní živnostenská obslužnost. Ťevět z deseti podnikatelů na venkově jsou OSVČ, z odvětví 
pįevažuje obchod, drobné profese, odborné služby a zemědělská činnost. Asociace malých a 
stįedních podniků a živnostníků ČR pįedložila v únoru aktuální analýzu podnikání na venkově a 
dále analýzu rozvoje zemědělských a potravináįských profesí, spojených s malými obcemi.  
 

Analýza podnikání na venkově: 
http://www.amsp.cz/uploads/dokumenty_2017/TZ/Analyza_podnikani_v_obcich.pdf 

 

Navrhujeme opatření pro podporu podnikání v nerozvinutých obcích 

V rámci Roku venkova 2017 pįipravuje AMSP ČR s profesními i resortními partnery pro obce v režimu 
nízkého stupně rozvinutí (2546 obcí) mimoįádnou formu podpory malých podnikatelů. Navrhujeme 

doplnění podpory podnikatelů v zemědělství z PGRLF i pro podnikatele v nezemědělském sektoru, 
a to ze zdrojů ČMZRB, na stejné produktové bázi jako PGRLF (jedná se o záruky, dotaci úroků i jistiny 
a měkké úvěry). Ťále navrhujeme využití strukturálních zdrojů pro urychlené zavedení internetu do 
všech obcí s nízkým stupněm rozvinutí pro využití zdarma do určitého objemu stažených dat. Ťalším 
navrženým opatįením je rozšíįení režimu daňových výdajových paušálů pro všechny OSVČ 
s obratem do 1 mil. Kč v nerozvinutých obcích s jednotným výdajovým paušálem ve výši 90 %. Ťalší 
krok je specifická finanční podpora pro samoobsluhy pro obce do 500 obyvatel v kategorii nízkého 
stupně rozvinutí a pro stejné obce podpora zaměstnaneckého benefitu ve výši úspory na sociálním 
pojištění zaměstnance. Návrhy byly pįedstaveny na tiskové konferenci AMSP ČR a ministra 
zemědělství. 
 

Více k návrhům AMSP ČR: 
http://www.amsp.cz/maly-venkov-vymira-podnikani-v-obcich-zvoni-hrana 

 

V řemesle se blýská na lepší časy, občas ale zahřmí 
Některé įemeslné profese spojené s venkovem se začínají odrážet ode dna. Rozjíždí se mistrovské 
zkoušky, žáky základních škol nemine praktická výuka a roste význam cechů. V rámci veletrhu 
Įemeslo Praha vyhodnotila Asociace malých a stįedních podniků a živnostníků ČR projekt Rok 

įemesel 2016. Po mnoha letech se įemeslo stalo nejen velkým společenským tématem, ale 
s ohledem na změny se minulý rok stal milníkem v dalším směrování tuzemských profesí. Pįesto není 
důvod k jásotu, úbytek įemeslníků za poslední dekádu budeme dohánět jednu generaci. Na 
společné tiskové konferenci, za účasti ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka a dalších vládních 
pįedstavitelů vyhodnotila AMSP ČR Rok įemesel 2016 a oznámila zahájení Roku venkova 2017. 
Součástí bylo pįedstavení aktuální įemeslné analýzy, kterou zpracoval analytický tým AMSP ČR. 
 

http://www.amsp.cz/uploads/dokumenty_2017/TZ/Analyza_podnikani_v_obcich.pdf
http://www.amsp.cz/maly-venkov-vymira-podnikani-v-obcich-zvoni-hrana
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Více: 
http://www.amsp.cz/9-2-2017-v-remesle-se-blyska-na-lepsi-casy-obcas-ale-zahrmi 

 

Význam cechů rapidně roste 

Klíčovými aktéry Roku venkova jsou rovněž tuzemské cechy. A právě jejich hlas je slyšet čím dál 
více. A ještě důležitější je to, že po dlouhých letech hovoįí jedním jazykem. I to je výsledek Roku 

įemesel 2016. Cechy opět drží prapor kvality, hrdosti k profesi a sehrávají, podobně jako obdobná 
sdružení v zahraničí, rozhodující roli pįi diskusi nad dalším vývojem tuzemského įemesla. AMSP ČR 
pravidelně vyhodnocuje jejich společenské a odborné počiny a každý rok společně s Komerční 
bankou zviditelňuje nejlepší z nich. Po zemědělsko-potravináįských spolcích, které byly dekorovány 
na podzim proběhlo nyní vyhlášení čtrnácti nejlepších počinů spolků ze stavebních, nábytkáįských 
nebo napįíklad uměleckých oborů.  
 

Více k dekorování cechů: 
http://www.amsp.cz/amsp-cr-vyznam-cechu-rapidne-roste 

 

Cílíme na udržení malých koloniálů a rozvoj agroturistiky  
Rok venkova se stal opěrným bodem pro zahájení koncepčních kroků ve smyslu udržení malých 
samoobsluh v obcích a rozvoje agroturistiky. V úzké spolupráci s Ministerstvem zemědělství a 

pįíslušnými profesními a zájmovými organizacemi pįipravujeme opatįení, která obě podnikatelské 
aktivity udrží ve srovnatelné úrovni jako v okolních zemích. V tomto kontextu vznikla pįi ministrovi 
zemědělství pracovní skupina, jejímž cílem je pokračování hledání nástrojů a opatįení pro 
zachování sítě prodejen na venkově a současně zlepšení celkové obslužnosti tohoto prostoru. Na 
průběžných setkáních se pįipravuje systémový pįístup na úrovni státu, krajů a obcí.  Ťalší aktivitou 
organizací z platformy Roku venkova a resortu zemědělství je pįíprava podmínek pro zvýšení 
agroturistiky v ČR. V obou pįípadech vycházíme jak z podpory těchto činností v jiných evropských 
zemích, tak ze specifičnosti tuzemského venkova. O výsledcích obou aktivit budeme průběžně 
informovat. 

 

Platforma Roku venkova raketově roste 

Historicky největší podnikatelská aktivita, zaměįená na podporu podnikání v obcích a udržení 
života na venkově získává další podporovatele. AMSP ČR, která celý projekt koordinuje a financuje 
se setkává prakticky každý den se zástupci všech významných sdružení, spolků a asociací, které 
se postupně stávají součástí platformy, která si klade za cíl rozvíjet podnikatelský a společenský 
ruch na vesnicích. V posledních dnech se ke všem významným įemeslným nebo potravináįským 
cechům a dále zástupcům podnikatelů v zemědělství pįipojil Spolek pro obnovu venkova, 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Svaz venkovské turistiky a agroturistiky, Národní síĵ místních 
akčních skupin ČR nebo Sdružení místních samospráv. Ťojednáváme konkrétní podmínky 
spolupráce se Svazem měst a obcí, Sdružením tajemníků městských a obecních úįadů ČR a 

Českou biskupskou konferencí.  Platforma Roku venkova tak již reflektuje téměį čtyįicet institucí a 
organizací, které vyjádįili oficiální podporu a zahájili spolupráci s aktéry Roku venkova ve prospěch 
malých obcí. 
 

Zviditelňujeme venkov i místní podnikatele 

Na denní bázi pįipravujeme pro významná česká média jak naše legislativní návrhy, tak pįíběhy 
malých podnikatelů v obcích. Česká televize, Český rozhlas, ŤNťS, Hospodáįské noviny, Radio 
Impuls, časopis Květy, Agrární portál Agris, Ťeník, Seznam, Prima TV, TV Nova, ale i zpravodaje 

všech aktérů Roku venkova dělají výbornou práci a využívají naše informace v reportážích, 
článcích, rozhovorech nebo anketách. Jeden v posledním týdnu vyšla velká reportáž k Roku 

venkova v ŤNťS, iHNťŤ, České televizi. Anketu k našim návrhům podpoįit podnikání na venkova 
pįipravila tn.nova.cz, která zmobilizovala během prvních tįí dnů osm tisíc hlasujících, pįičemž 91% 
z nich se vyslovilo pro cílenou podporu venkova. 
 

http://www.amsp.cz/9-2-2017-v-remesle-se-blyska-na-lepsi-casy-obcas-ale-zahrmi
http://www.amsp.cz/amsp-cr-vyznam-cechu-rapidne-roste
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Vybraná Média k Roku venkova z posledního týdne: 
 

3.3. MF DNES: AMSP ČR spouští mimoįádnou kampaň na podporu venkovských provozoven 

http://ekonomika.idnes.cz/podpora-venkova-vylidnovani-asociace-opatreni-fls-

/ekonomika.aspx?c=A170302_193149_ekonomika_ozr 

 

3.3. TN NOVA.CZ: Anketa k návrhům AMSP ČR a ministerstva zemědělství k podpoįe venkova 

http://tn.nova.cz/clanek/stat-chce-zastavit-vylidnovani-venkova-na-tohle-da-miliardy.html 

 

2.3. Hospodáįské noviny: Vesničtí obchodníci se dočkají díky AMSP ČR stejné podpory jako zemědělci 
http://byznys.ihned.cz/c1-65645350-vesnicti-obchodnici-se-dockaji-stejne-podpory-jako-zemedelci-

pomoci-by-mohl-i-bezplatny-internet 

 

2.3. Český rozhlas: Rok venkova nabírá obrátek, AMSP ČR navrhuje konkrétní podporu podnikání v obcích 

http://www.rozhlas.cz/plus/zaznamy/#/2017-03-02/7 ( začátek rozhovoru v 7:50) 

 

 

Co nás čeká v březnu? 

Velká tisková konference “Změnila rekreační plavba český venkov?“ 

V loňském roce vstoupila v platnost vyhláška č. 46, která uvolnila plavbu motorových člunů na 
většině našich vod. Po více jak roce můžeme vyhodnotit první reálné dopady. Jaký byl pįesný 
nárůst provozu na vodních tocíchř Stoupla nehodovostř Zvýšila se podnikatelská aktivita 
v pįilehlých obcíchř Jak vnímají změny starostové, podnikatelé, starousedlíci, įíční policie a 
politiciř Jaké jsou dopady na životní prostįedíř Pomohla vyhláška turistickému ruchuř Jak si stojíme 
v porovnání s ťUř To vše za účasti ministra dopravy Ťana Ĵoka, hejtmanky Stįedočeského kraje 
Jaroslavy Pokorné Jermanové, šéfů įíční policie, jednotlivých povodí. Bilanční tiskovou konferenci 
a následnou odbornou debatu za účasti stovky potvrzených účastníků pįipravuje AMSP ČR ve 
spolupráci s Asociací lodního průmyslu a proběhne 10.3. v PVA ťXPO Letňany, od 10.00 v rámci 
veletrhu For Boat. 

 

Pracovní setkání k řešení podmínek pro agroturistiku 

Asociace malých a stįedních podniků a živnostníků ČR, Asociace soukromého zemědělství a Svaz 
venkovské turistiky a agroturistiky pįipravují společné jednání ke sjednocení metodiky ohledně 
standardů certifikace ubytování, zaįazeného do podnikání v agroturistice. 
 

Další kolo jednání k podoře koloniálů a samoobsluh na venkově 

AMSP ČR pįipravuje další setkání s Asociací tradičního českého obchodu k pįípravě opatįení pro 
maloobchodní provozovny v malých obcích. 

http://ekonomika.idnes.cz/podpora-venkova-vylidnovani-asociace-opatreni-fls-/ekonomika.aspx?c=A170302_193149_ekonomika_ozr
http://ekonomika.idnes.cz/podpora-venkova-vylidnovani-asociace-opatreni-fls-/ekonomika.aspx?c=A170302_193149_ekonomika_ozr
http://tn.nova.cz/clanek/stat-chce-zastavit-vylidnovani-venkova-na-tohle-da-miliardy.html
http://byznys.ihned.cz/c1-65645350-vesnicti-obchodnici-se-dockaji-stejne-podpory-jako-zemedelci-pomoci-by-mohl-i-bezplatny-internet
http://byznys.ihned.cz/c1-65645350-vesnicti-obchodnici-se-dockaji-stejne-podpory-jako-zemedelci-pomoci-by-mohl-i-bezplatny-internet
http://www.rozhlas.cz/plus/zaznamy/#/2017-03-02/7

