
 

 

Zápis z komunitního jednání číslo 3 
Téma: Podpora podnikatelů, Zemědělství 

 
Jednání se konalo 26. listopadu 2013 v Býchorech v jídelně ZŠ a MŠ od 17 hodin. Zúčastnilo 
se ho 16 osob dle přiložené presenční listiny (příloha zápisu). 
 
Na začátku proběhlo představení účastníků spolu s přehledem jejich očekávání. Dále byla 
formou řízené diskuze provedena základní SWOT analýza území. Byla definována pozitiva a 
negativa dané oblasti a účastníci diskutovali problémy, které z debaty vyplynuly. Současně se 
pokusili o jejich řešení. Závěrečná část byla věnována shrnutí výsledků a identifikaci 
nejpalčivějších problémů. Komunitní jednání bylo ukončeno v 18:30 hodin. 
 
 
POZITIVA:  

 velký podíl orné půdy 

 blízkost podnikatelských příležitostí => velká okolní města 

 dobrá spolupráce s myslivci => údržba rajonů 

 bašovo zelí a jahody – regionální produkty 

 velká kupní síla 

 výhodná poloha regionu (Střední Čechy) 
 
NEGATIVA: 

 nastavení státu – pěstování hlavně kukuřice, řepky,.. => společenská poptávka 

 nedostatečný vztah k zemědělství (venkovu obecně) 

 nedostatečná informovanost o řemeslnících/podnikatelích 

 malá podpora tradičního řemesla 

 malá spolupráce obcí se zemědělci/podniky 

 administrativní zátěž zemědělců => nedostatečná podpora projektů od MAS 

 nedostatečné odvodnění polí => zastaralé drenáže => zmapování 

 není/chybí biokoridory 

 nedostatečné vzdělání začínajících mladých podnikatelů/řemeslníků 
 

Po definování pozitiv a negativ v oblasti Podpora podnikatelů, Zemědělství byly definovány 
problémy. 
 
PROBLÉMY: 

 Nespolupráce zemědělců s obcemi 

 Vzrůstající konkurence 

 Velká síť obchodních řetězců 

 Přesycenost trhu 

 Složitá administrativa 
 

Pro jednotlivé problémy hledali účastníci možná řešení. 
 
 
 



 

 

 
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ: 

 zmapovat obecní/polní cesty => dát jim natrvalo status „cesta“ => trvalý přístup na 
cesty 

 další regionální produkty => potraviny 

 podpora soukromých zemědělců 

 podpora vzniku prodejen s regionálními produkty 

 podpora „bedýnkového prodeje“ => mix ovoce a zeleniny => domluva se zemědělci 
na času, místě předání, .. 

 podpora agroturistiky 

 podpora včelstev 

 podpora nákupu drobných investic, které by pomohly zvýšit konkurenceschopnost 

 ZOO s hospodářskými zvířaty 

 Podpora zemědělských dotací 

 Obnova drenáží na polích 

 Vyčištění obecních struh 

 Obnova biokoridorů 

 Databáze s řemeslníky na webu MAS Zálabí 

 Tvorba pracovních míst na zkrácenou dobu 

 Vznik nových zákaznických segmentů 

 Vzrůstající poptávka po tradičních výrobcích 

 Podpora jezdeckého sportu a péče o koně 

 Péče o ohrožené a problémové skupiny dětí a mládeže prostřednictvím práce 
v zemědělství 

 Osvěta a propagace šetrných způsobů zemědělského hospodaření 

 Podpora udržitelného hospodaření a péče o zvířata 

 Podpora využívání biomasy jako obnovitelného zdroje energie 

 Podpora vzdělávání, výchova a osvěta spotřebitelské veřejnosti v oblasti bezpečnosti 
potravin, kvality potravin a zdravé výživy 

 
 
 
Jednání řídil: Ondřej Havlovic - MAS Lípa pro venkov 
 
Zapsala: Tereza Benešová 
 
Ověřili: Markéta Březinová 
 
  Radek Kňava 
 
Předseda MAS: Josef Polák 
 
 



 

 

 
 

 


