
                                                                                           
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 

 

 
 

 

 

Zápis ze seminá ře Podnikání na venkov ě 
Seminář se konal dne 4.11.2010 v penzionu Haydnův dům v obci Dolní Lukavice 

 
Program: 

  9:30 – 10:00 prezence   
10:00 – 10:05 zahájení  
10:05 – 11:00 Společná zemědělská politika EU (současnost i 

její perspektivy) 
Petr Jakobe  

11:00 – 12:00 Možnosti prodeje lokálních potravin (bedýnky, 
trhy, prodej ze dvora) 

Tomáš Popp (občanské 
sdružení Envic) 

12:00 – 13:00 Problematika venkovského podnikání 
v Bavorsku 

Markus Lemberger 
(okresní úřad Cham – 
regionální managament)  

13:00 – 14:00 přestávka na oběd  
14:00 – 15:00 Místní výrobek ze západu Čech (certifikace 

lokálních výrobců z území MAS Český Západ – 
Místní partnerství) 

Miroslava Válová (MAS 
Český Západ – Místní 
partnerství) 

15:00 – 16:00  workshop Jan Martínek (Centrum 
pro komunitní práci) 

16:00 – 17:00 Exkurze v obci Dolní Lukavice (vítěz oranžové 
stuhy krajského kola soutěže Vesnice roku -  
ocenění za spolupráci obce se zemědělským 
subjektem) 

Vítězslav Opálko 
(starosta obce Dolní 
Lukavice)  

17:00 závěr semináře  
 
Jednotlivé přednášky jsou ke stažení na webových stránkách www.cpkp.cz.  
 

Problematika venkovského podnikání (workshop) 
 Účelem workshopu bylo společně definovat: 

1. výhody venkovského podnikání 
2. bariery podnikání na venkově 
 

Výhody i bariery mohli účastníci po celou dobu semináře psát na připravené 
flipchartové papíry. V rámci workshopu následně probíhala diskuse k jednotlivým 
bodům. Na základě této diskuse byl na závěr zformulován následující seznam výhod 
i barier venkovského podnikání:  
 
Výhody podnikání na venkov ě 

- Práce doma (absence dojíždění) 
- Nižší ceny pronájmu prostor (nemovitosti – pozemky) 
- Levnější pracovní síla 
- Méně agresivní konkurenční prostředí 
- Zdroje surovin – možnost – (u některých profesí), využití regionálních zdrojů 
- Zemědělci – přímý prodej výrobků 
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- Rostoucí poptávka po místních výrobcích, agrotur… 
- Možnost navázat na tradice 
- Perspektiva dlouhodobé spolupráce (po zahájení podnikání) 
- Pracovní návyky střední generace 

 
Bariéry podnikání na venkov ě 

- Kapitál – jeho nedostatek 
- Chybí infrastruktura pro podnikání 
- Malý odbytový prostor (malá kupní síla) 
- Vyšší náklady na dopravu a marketing 
- Nejsou spolehliví pracovníci (pohraničí) 
- Kvalifikovaní pracovníci 
- Omezování zemědělské výroby – omezování dalších podnikatelských aktivit 

na vesnici 
- Pokračující dehonestace venkova 
- Absence specifické a dlouhodobé podpory venkovského podnikání 
- Nedostatečná podpora regionální dopravy, omezování / zanikání 
- „Levicovost“ venkova – ztráta vlastnictví půdy, vztahu k ní (ze sedláků se stali 

dělníci) 
 


