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ROK VENKOVA 2017 
 

Červen 2017 
 

Vážení čtenáři, 

největší tuzemská aktivita pro podporu podnikání v obcích, 

koordinovaná AMSP ČR přináší první legislativní výsledky, 

Vláda ČR přijala usnesení k podpoře obslužnosti venkova, 

založené na požadavcích všech aktérů zapojených do 

projektu Rok venkova 2017. Týmy asociace vyjíždějí každý 

týden do českých a moravských obcí, kde se potkávají 

s rodinnými firmami i začínajícími podnikateli a současně 

rozjíždíme nebývalé mediální aktivity, ve kterých začínáme 

prezentovat na devadesát příběhů malých podnikatelů z 

vesnic. Podnikatelské léto bude v režii živnostníků na venkově. 

Vychází červnový Zpravodaj Roku venkova 2017. 

Vaše AMSP ČR 

 

Realizátor projektu: 

 

 

Hlavní aktivity projektu: 

               

Generální mediální partner: 

 

 

Obsah tohoto čísla: 

Co se událo v červnu 

Odkazy vybraných médií 

Co připravujeme na 

prázdniny 

  

O ROKU VENKOVA 2017 

Projekt Rok Venkova 2017 si 

klade za cíl podpořit rozhodující 

skupiny podnikatelů v obcích. 

Organizátorem aktivity je 

Asociace malých a středních 

podniků a živnostníků ČR ve 

spolupráci s řemeslnými a 

zemědělsko-potravinářskými 

profesními spolky a zájmovými 

sdruženími podporujícími 

aktivity na venkově. Tyto 

subjekty chtějí svými aktivitami 

v letošním roce přispět 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, předsedy 

vlády, MZE, MMR, MV a MPO. K 

podpoře projektu a spolupráci 

se rozhodlo již téměř  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 červnu? 

 

Rok venkova přináší první legislativní výsledky 

Na základě systematického tlaku a četných jednání s ministry klíčových resortů přijala Vláda ČR 

dne 5. 6. 2017 usnesení č. 417 k podpoře obslužnosti venkova. Tento akt se stává základem pro 

systematickou pomoc obcím, a to napříč jednotlivými resorty. Naplňuje se tak hlavní teze 

vytýčená v Roce venkova 2017, a to, že má-li být dosaženo cílového stavu, do podpory venkova 

se oficiálně musí zapojit ministerstva zemědělství, místního rozvoje, průmyslu a obchodu, vnitra, 

práce a sociálních věcí. Využití dotačních titulů ve prospěch venkova, zřízení vysokorychlostního 

internetu, podpora malých a středních podniků na venkově nebo např. legislativní úpravy projektu 

Pošta partner v návaznosti na zlepšení obslužnosti venkova jsou základními body důležitého 

vládního usnesení. Z něj dále jasně vyplývá, že většina opatření pro cílenou podporu musí být 

předložena do 31. 8. 2017. Současně AMSP ČR stále vyjednává s ČMZRB a resortem zemědělství, 

přičemž podpora na úvěrové a úrokové bázi pro všechny typy podnikatelů na venkově by mohla 

být předložena již na výstavě Země živitelka koncem srpna, která bude v barvách Roku 

venkova 2017. 

Více: http://www.rokvenkova.cz/wp-content/uploads/2017/07/Podpora-obsluznosti-venkova_usneseni-

vlady-002.pdf 

 

Rozjeli jsme osobní kampaň na podporu rodinného podnikání na venkově 

Bezděkov u Úsova, Slavkov u Brna nebo např.  Kutná Hora.  V červnu proběl doslova kobercový 

nálet ve prospěch rodinných firem na venkově.  Asociace malých a středních podniků a 

živnostníků ČR připravila v uplynulých dnech několik kulatých stolů na téma nástrah a šancí 

rodinného podnikání pro firmy z regionů. Navazujeme tím na desítky již uskutečněných setkání 

k rodinnému podnikání ve větších městech, v Roce venkova ale míříme i do menších lokalit. Jak 

řešit nástupnictví? Jaké právní a ekonomické kličky mohou rodinné firmy vyřadit ze hry? Jak 

motivovat rodinné příslušníky? Jak je vzdělávat? AMSP ČR rozjíždí masivní tuzemskou ofenzívu ve 

prospěch rodinného byznysu a připravuje zatím největší nástroje pro podporu rodinného podnikání 

v historii ČR, které budou aktivovány v rámci Roku rodinného podnikání 2018. Ten AMSP ČR 

oficiálně vyhlásí již 3. 10. 2017 na Dni podnikatelů ČR. 

 

Více: http://www.rodinnafirma.net/ 

 

 

http://www.rodinnafirma.net/
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Pokračujeme v podpoře začínajících podnikatelů v obcích 

Žirovnice a Žďár nad Sázavou byly dvě červnové zastávky, v rámci kterých se setkáváme 

s mlaďochy, kteří se buď chystají začít podnikat nebo již malou firmu vlastní. Nejedná se o novou 

aktivitu asociace. Projekt Svou cestou – Young Business jsme zahájili před pěti lety a od té doby 

jsme uskutečnili již více jak stovku Coffee Talks, kde jsme se v neformálním prostředí potkali s téměř 

dvěma tisícovkami mladých podnikatelů. Letos míříme z větších měst do městysů, obcí, ale 

navštěvujeme i okresní města, což dokladuje třeba Žďár. Bez kravat a bez korporátních pouček se 

snažíme diskutovat s mladými lidmi šance i nástrahy byznysu, do každé obce zveme místní úspěšné 

podnikatele a snažíme se začínajícím živnostníkům ukázat hmatatelné vzory. Daří se nám tak 

provazovat místní podnikatelské komunity, kdy se zkušenější podnikatelé stávají přirozenými 

mentory a pomáhají místní omladině s nástrahami byznysu. 

 

Více: http://www.svou-cestou.cz/ 

 

 

 
 

Jeden z vrcholů Roku venkova již běží! 

Koberovy, Zásada, Drnovice a Býkovice. První čtyři obce navštívila Toulavá kamera na venkově. 

Tak se jmenuje velký letní seriál o podnikatelích v malých obcích, který připravila AMSP ČR s týmem 

Ivety Toušlové a Josefa Maršála. Navazujeme tím na úspěch Toulek za cechy a řemesly, se kterými 

jsme v minulém roce zlomili všechny rekordy sledovanosti. Po více jak roce náročných příprav a 

natáčení budeme opět každý pátek v 18.25 na ČT1 představovat úžasné příběhy desítek malých 

firem a živnostníků z venkova. V prvním díle jsme ukázali výrobu skleněných perliček, stavby a 

restaurování varhan, produkci krajek a prosperující mlýn. Repríza pořadu, která je v barvách Roku 

venkova 2017, bude každou sobotu v 8.30 h opět na ČT1. Seriál jsme mohli zrealizovat díky 

podpoře Komerční banky, společností Makro a Citroën, Ministerstva zemědělství a Ministerstva 

průmyslu a obchodu 

http://www.svou-cestou.cz/
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Více:http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11854241073-toulava-kamera-na-venkove/217562221510001-

jablonecko-a-blanensko/ 

 

 

Připravujeme opatření pro snížení byrokracie malých restaurací na venkově 

Administrativa spojená s vybudováním malých provozoven a hlavně následné průběžné kontroly 

ze strany státu začínají být pro drobné podnikatele ve stravování a prodeji potravin spolehlivou 

bariérou, proč se do živnosti raději nepouštět. Asociace malých a středních podniků a živnostníků 

ČR připravuje v rámci aktivity Moje restaurace návrh úpravy administrativy, kterým by se zásadně 

zjednodušil povolovací, ohlašovací i kontrolní režim. Ten by spočíval v tom, že jedno ministerstvo 

by požadovalo po jedné provozovně pouze jednu povinnost. Každý resort by musel všechna svoje 

stanoviska a povolení vyřídit v rámci jedné žádosti podnikatele, stejně tak by v rámci běžného 

provozu musely všechny organizace spadající pod jedno ministerstvo provést pouze jednu 

průběžnou kontrolu v roce. Malému podnikateli by se tak doba, potřebná pro komunikace se 

státem snížila o polovinu. Návrh AMSP ČR je nyní v pracovní skupině MPO pro snižování 

administrativy, současně AMSP ČR připravila pro všechny parlamentní stany stanovisko a žádost o 

podporu navržených kroků, příp. jejich úpravu. 

 

 

Více: http://www.moje-restaurace.cz/index.php/temata/byrokracie-malych-provozoven/ 

 

Co nás čeká v příštích týdnech? 

 

Pokračuje velké tour po rodinných firmách a začínajících podnikatelích na venkově 

I v dalších týdnech bude tým AMSP ČR v barvách Roku venkova 2017 brázdit české a moravské 

obce a setkávat se s mladými podnikateli a rodinnými firmami. Do konce roku nás ještě čeká téměř 

desítka kulatých stolů a pracovních setkání s místními podnikateli. 

 

 

Vrcholí mediální kampaně 

Toulavá kamera po venkově v České televizi a 50 českých krás v MF DNES pojede po celé léto a 

celkem tak představíme téměř devadesát příběhů podnikatelů z malých obcí. Zatímco televizní 

seriál pojede každý pátek v 18:25 na ČT1 a jeho repríza bude na stejném kanále vždy v sobotu 

v 8:30, představení podnikatelů v novinách bude každý den, a to až do konce prázdnin. 

 

Další vrchol Roku venkova 2017 bude v již srpnu na Zemi živitelce 

Na plné obrátky jede příprava účasti karavany Roku venkova 2017 na Zemi živitelce.  Klíčový den 

proběhne 25. 8. 2017, kde oceníme nejlepší zemědělsko-potravinářských cechy, vyhlásíme 

příkladné podnikatele na venkově, představíme společný seriál České televize a Asociace malých 

a středních podniků a živnostníků ČR Toulavá kamera po venkově, zveřejníme výsledky 

tematických průzkumů a uspořádáme několik setkání s novináři.  

 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11854241073-toulava-kamera-na-venkove/217562221510001-jablonecko-a-blanensko/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11854241073-toulava-kamera-na-venkove/217562221510001-jablonecko-a-blanensko/
http://www.moje-restaurace.cz/index.php/temata/byrokracie-malych-provozoven/

