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ROK VENKOVA 2017 
 

Listopad 2017 
 

Vážení čtenáři, 

Jsme ve finále. Desítky setkání s venkovskými podnikateli, 

stovky reportáží s podnikateli z malých obcí, změny 

v legislativě, vytváření finančních nástrojů nebo burcování 

k podpoře mikroregionů. Poslední týdne Roku venkova jsme 

věnovali setkávání s rodinnými podniky, školili jsme farmáře a 

na Žofínském fóru jsme se stovkou starostů z menších vesnic 

dotahovali legislativní tlak na resorty. Takřka naplněn ale už 

máme i kalendář podpory podnikatelů z obcí roku příštího a již 

dnes můžeme prozradit, že v létě pokračujeme s veleúspěšnou 

Toulavou kamerou, ve které představíme v nejlepších 

vysílacích časech ČT1 rodinné podnikatele z regionů. Právě 

vychází listopadový Zpravodaj roku venkova. 

Vaše AMSP ČR 

 

Realizátor projektu: 

 

 

Hlavní aktivity projektu: 

               

Generální mediální partner:             Podporovatelé: 
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prosinec 

  

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. 
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Co se událo v listopadu? 

Venkovské firmy středobodem zájmu i příští rok 

Listopadový Zpravodaj Roku venkova začínáme hned na úvod dobrou zprávou. Jeden 

z nejsledovanějších televizních pořadů letních měsíců Toulavá kamera bude i letos v úzké 

produkční spolupráci s AMSP ČR. Po fenomenálním úspěchu Toulek za cechy a řemesly a 

Toulavé kamery na venkově, jejichž sledovanost trhala v minulých letech veškeré rekordy 

jsme v listopadu dojednali s hlavní tváří seriálu, Ivetou Toušlovou a jejím týmem, 

pokračování i v roce 2018. V hlavní roli budou tentokráte rodinné regionální firmy, z nichž 

velké množství bude právě z našeho venkova. Rodinné farmy, rodinná řemesla nebo malé 

rodinné živnosti budu mít tedy prostor v nejlepších vysílacích časech ČT1 i v příštím roce. 

Více: http://www.ceskatelevize.cz/porady/11854241073-toulava-kamera-na-

venkove/dily/ 

Prosím foto z Toulek 

 

Propojujeme rodinné firmy z regionů 

Další z řady setkání rodinných firem v regionech proběhlo v Lanškrouně, a to 22. 11. 

2017, ve členské firmě asociace, společnosti KOMFI spol. s r.o., která zvítězila ve čtvrtém 

ročníku soutěže Equabank rodinná firma roku 2015. Kulatý stůl majitelů a nástupníků 

českých rodinných klanů navštívila více než desítka rodinných firem z různých oborů. 

Účastníci si v řízené diskuzi s členem představenstva AMSP ČR a majitelem rodinné firmy 

LIKO-S Liborem Musilem vyměňovali zkušenosti v oblasti předávání podniku nastupující 

generaci, diskutovaly se nástrahy rodinného podnikání, jejichž řešení, mimo jiné, je i 

hnacím motorem nadcházejícího Roku rodinného podnikání 2018.  

Více: http://www.rodinnafirma.net/ 

Prosím foto z KS 

 

Žofínské fórum řešilo podnikání na venkově 

Poslední letošní Žofínské fórum bylo v barvách doznívajícího Roku venkova 2017. 

Představitelé nejvýznamnějších organizací, zaměřených na podporu a obslužnost 

venkova diskutovalo s více jak stovkou starostů o největších úskalích a opatřeních, které 

dnes a denně hýbou českým venkovem. Jak zajistit v obcích malé koloniály? Jak podpořit 

rozvoj řemesel a služeb? Jaké budou nástroje financování obcí a podnikatelů? Jak se 

zapojí resorty? Jaká je budoucnost projektu podnikatelské pošty Partner? Jak se dotýkají 

opatření státu malých vesnických provozoven? Jak se budou řešit sociální služby? Svoje 

vize a řešení představili reprezentanti AMSP ČR, SOČR, SMO, resortů místního rozvoje, 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/11854241073-toulava-kamera-na-venkove/dily/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/11854241073-toulava-kamera-na-venkove/dily/
http://www.rodinnafirma.net/
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zemědělství nebo například ČMZRB. Asociace malých a středních a podniků a živnostníků 

představila základní body programu udržení vesnic, ukázala konkrétní výsledky Roku 

venkova a další kroky, které bude nezbytné v dalších letech činit.  

Více: http://www.zofin.cz/cs/zofinska-fora/archiv/217-zofinske-forum/ 

 

Selská revue v listopadu opět v barvách Roku venkova 

 

V magazínu Selská revue, který vydává partner Roku venkova 2017 Asociace soukromého 

zemědělství již vychází vždy několik stran informací k nejdůležitější letošní podnikatelské 

aktivitě, zaměřené na podnikání v malých obcích.  Daří se nám tak oslovovat podstatnou 

skupinu, která formuje venkov, a tou jsou drobní a střední zemědělci. V každém čísle 

představujeme šikovné podnikatele, drobné výrobce, pěstitele nebo farmáře. V 

posledním letošním čísle ukážeme co nás čeká v Roku rodinného podnikání 2018 a 

v rozhovoru představíme skvělou rodinnou farmu. 

 

Školíme drobné farmáře 

Arnoštov, Kyškovice. Další místa, kde jsme rozbalili stan Roku venkova 2017.  Tentokráte jsme 

připravili kurzy pro lokální pěstitele a producenty lokálních zemědělských produktů. Školení 

bylo zaměřeno na marketing a prodej lokálních produktů a bylo sestaveno jako ucelený 

komplex oblastí potřebných pro zvládnutí přímého prodeje, tzv. „prodeje ze dvora“. Kurz 

obsahovalo témata jako: marketing lokálních produktů v zemědělství; prodej v 

marketingových souvislostech, marketingová komunikace; přímý prodej lokálních 

produktů, prodejní formy a metody, způsoby prodeje; odbyt a odbytová seskupení, 

organizace prodeje a spolupráce; budování regionální značky; cenotvorba a ekonomika 

přímého prodeje; přímý prodej a legislativa, programy na podporu venkova; obchodní a 

prodejní komunikace a prezentace, psychologie prodeje; a zahraniční příklady a 

zkušenosti. Připravené školení se setkalo s opravdu velkým zájmem ze strany drobných 

podnikatelů na venkově, rekrutujících se zejména ze soukromě hospodařících zemědělců 

a lokálních producentů potravin. 

Prosím foto 

 

Co nás čeká v prosinci? 

Další setkávání rodinných firem v obcích 

Kulaté stoly, kde se setkáváme s místními podnikateli, kteří jsou v daném regionu nositeli 

rodinných podnikatelských tradic si získávají napříč celou zemí mimořádnou oblibu. 

V dalších dvou týdnech pokračujeme setkáním s rodinnými firmami, farmami a živnostníky 

v jihočeských Předslavicích a v Městci Králové. 

 

http://www.zofin.cz/cs/zofinska-fora/archiv/217-zofinske-forum/
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Jak uspět prodejem ze dvora? 

Tak se nazývá další cyklus zastávek karavany Roku venkova.  V prosinci pak bude celý 

cyklus přednášek uzavřen závěrečnou exkurzí na vybrané farmy jakožto příklady dobré 

praxe v této oblasti. Navštívíme…..obce… 

 

 


