
Malé, odlehlé a špatně dostupné obce nesmíme hodit přes palubu.
Naopak si zaslouží podporu zaměstnanosti a konkurenceschopnosti.

Situace je alarmující

• Dochází k výrazné polarizaci venkovských obcí v závislosti na geografické poloze

• Nejzranitelnější jsou obce do 500 obyvatel vzdálené od městských aglomerací 
a metropolí

• Počet obyvatel v těchto obcích permanentně klesá, stejně jako množství drobných 
podnikatelů (OSVČ)

• Spolu s úbytkem obyvatel a pracovních příležitostí se rozpadá i přirozená sociální 
a kulturní integrita těchto obcí, hrozí izolovanost,  reálná chudoba a totální exodus 
mladých lidí

Říkám NE

• Jako ministr zemědělství a zároveň člověk, který žije a hospodaří v jen o něco málo 
větší obci, rozhodně nechci dopustit podobný scénář

• Podpora venkovských znevýhodněných oblastí a tvorby pracovních míst tam, kde 
chybí, je mojí prioritou

• Mým cílem je sevřít nůžky rozevírající se mezi městy a městysy na jedné straně 
a malými vesnicemi na straně druhé

• NEmůžeme si dovolit přicházet o lidi srostlé s krajinou, zároveň dělné, šikovné 
a férové – tyto lidi nenahradíme

Všechny obce v centru zájmu

Marian JUREČKA 
ministr zemědělství



Otočme trend

Konkrétní podpora je tu!

Velké příležitosti jsou i v malých obcích!
• Je tu potenciál, jen ho uchopit a začít na sebe nabalovat pozitivní příklady

• V JÁDRU ÚSPĚŠNÉ ZMĚNY JE PODLE MĚ POMOC MALÉMU 
A STŘEDNÍMU PODNIKÁNÍ

• Pokud se podpora státu efektivně propojí s vlastní iniciativou lidí („pomož si a bude 
ti pomoženo“) a reálnými možnostmi a potřebami konkrétních lokalit, pak se 
o budoucnost malých obcí nemusíme obávat

• Zpracování lokálních produktů, malé výrobny potravin, drobné řemeslné dílny, farmy 
všeho druhu, rybníkářství, zpracování dřeva s přidanou hodnotou, to je jen malý výčet 
aktivit, které chci stimulovat a podporovat

• V síle lokalit (směřující k maximální možné soběstačnosti odlehlých regionů) je kus 
síly celé země

• Ať jezdí lidé z města za námi na venkov (za vašimi produkty a službami), a ne naopak

Forma podpory, které jsem garantem, se týká jak podnikatelů (OSVČ), tak 
zaměstnanců. Podpůrná opatření do sebe logicky zapadají, řeší stimulaci 
aktivit ve smysluplném kontextu. Podporují jak začínající, tak zaběhlé 
podnikatele i rodinné živnosti – tmel venkova. 

Hlavní vzkaz je: „Nebojte se podnikat a zaměstnejte místní 
lidi. Podpoříme vás!“

Formy podpory:

1. Zvýhodněný úvěr pro podnikatele
• Výše úvěru až 2 mil. Kč

• Možnost snížení jistiny až o 15 000 eur

• Odklad splátek úvěru až 12 měsíců

2. Příspěvek na snížení úroků z komerčních úvěrů
• Snížení úvěrového zatížení v začátcích realizace podnikatelského záměru

• Podpora až 4 % p. a.

3. Sleva na sociálním pojištění pro zaměstnance
• Navrhované opatření poskytuje každému zaměstnanci slevu na sociálním pojištění 

ve výši 500 Kč měsíčně

• Sleva by se v ideálním případě mohla týkat až 386 172 obyvatel

• Podpořili bychom více než 2 000 obcí

• Celková podpora by tedy dosáhla výše téměř 2,3 mld. Kč

Na Ministerstvu zemědělství probíhá a zároveň se připravuje řada dalších projektů a nástrojů 
na pomoc podnikání a životu na venkově, stejně jako související podpory revitalizace krajiny.
Podrobnější informace získáte na webu eagri.cz. Pokud máte zájem o další upřesnění,  
neváhejte se obrátit na tiskové mluvčí Ministerstva zemědělství.


