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1 Úvod 

 Zemědělství se v poslední době stává důležitým nástrojem nejen pro rozvoj venkova a 

venkovských oblastí, ale také i pro ochranu životního prostředí, a především je důležitým 

prvkem pro udržitelný hospodářský rozvoj. 

 

 I přesto, že má zemědělství v České republice několikaletou tradici, není již tak 

významným oborem a perspektivním zaměstnáním jako v minulosti. Ubývá zejména lidí, 

kteří v této oblasti chtějí pracovat, a s úbytkem zemědělských subjektů také pracovních míst. 

 

 S problémem venkovské oblasti se potýká také Jesenicko, respektive okres Jeseník. 

Zejména z toho důvodu, že z okresu Jeseník odchází stále větší množství obyvatel do jiných 

míst. Pro Jesenicko je totiž velmi obtížné zde obyvatelstvo udržet, jelikož zde panuje stále 

zvyšující se míra nezaměstnanosti. 

 

 Nezaměstnanost je v tomto okrese dlouhodobý problém, který je až alarmující. I přes 

obrovskou snahu Úřadu práce a Ministerstva práce a sociálních věcí používat nástroje aktivní 

politiky zaměstnanosti se stále nedaří tento problém efektivně vyřešit.  

 

 Cílem této diplomové práce je zjistit možnosti rozvoje Jesenicka v oblasti zemědělství, 

především jestli je možné v zemědělství zaměstnat více lidí, a pomoci tak nepříznivé situaci 

na trhu práce na Jesenicku. Dále je také cílem zjistit, jaký je stav zemědělství na Jesenicku a 

jaký má potenciál do budoucnosti. 

 

 První kapitola se nazývá Teoretická východiska rozvoje venkova, v které bude 

představena politika rozvoje venkova, bude vymezen pojem venkov obecně, ale budou 

nastíněny i jeho rozvojové nástroje, popsáni aktéři rozvoje venkova. Dále bude 

charakterizována struktura dotačních zdrojů pro rozvoj venkova, jako je například Státní 

zemědělský intervenční fond nebo Program rozvoje venkova České republiky na období 2007 

– 2013. V této kapitole bude ještě popsána Iniciativa LEADER a fungování a struktura 

Místních akčních skupin.  

 

 Druhá kapitola nese název Analýza stavu zemědělství na Jesenicku a činnost Místní 

akční skupiny. Kapitola především charakterizuje celou oblast Jesenicka, vymezení okresu 
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Jeseník, bude popsán stav místního trhu práce. Také bude popsána charakteristika, 

organizační struktura a činnost Jesenické místní akční skupiny, ale bude i charakterizován 

stav zemědělství na Jesenicku a místní zemědělské podniky. 

 

 Třetí a zároveň poslední kapitola je nazvána Zhodnocení a možnosti rozvoje 

zemědělství na Jesenicku. Kapitola se zaměřuje zejména na dotazník, které zde bude 

vyhodnocen. Především ale obsahuje zhodnocení možností, které by byly na Jesenicku 

v oblasti zemědělství možné a reálné.  

 

 Pro získání informací k diplomové práci budou osloveny instituce, jako Jesenická 

místní akční skupina a Okresní agrární komora. Také budou v rámci výzkumu osloveny 

k vyplnění dotazníku zemědělské subjekty. 
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2 Teoretická východiska rozvoje venkova 

 

 Mezi jednu z nepřehlédnutelných priorit Evropské unie v poslední době patří 

problematika rozvoje venkova. K této problematice byla zpracována řada koncepčních 

dokumentů, vytyčeny obecně specifika vhodných nástrojů a vymezeni aktéři rozvoje venkova. 

V této kapitole jsou tato východiska rozvedena z hlediska vymezení pojmu „venkov“, a to jak 

z pohledu Evropské unie, tak z přístupů v České republice. 

 

2.1 Cíle rozvoje venkova 

 

Postupným rozšiřováním počtu členských zemí Evropské unie začalo docházet k tomu, že 

mezi zeměmi existují jisté rozdíly, regionální disparity, a to ve všech sektorech, sférách či 

odvětvích včetně zemědělského sektoru nebo dnes pojímaného venkova. „Zemědělství 

přestává být v kontextu postupujících reforem SZP EU vnímáno jako bezprostřední a nedílná 

součást venkovského prostoru, ale postupně se stává pouze jedním z aspektů venkova.“1 

Při naplňování společných cílů je tedy jasné, že by mělo docházet ke snižování disparit. Tímto 

snižováním se v Evropské unii zabývá regionální politika, která má určen cíl přiblížit 

ekonomickou výkonnost jednotlivých regionů EU podporováním ekonomicky méně 

vyspělých oblastí.  

Pro oblast venkova můžeme na počátku vycházet z toho, že „cílem politiky rozvoje venkova 

není stírání rozdílů mezi venkovskými oblastmi a centry, ale nastolení podmínek pro takový 

rozvoj, který je schopen vytvořit z venkovských oblastí alternativu doplňující aktivity 

městských center a zabezpečit řadu funkcí důležitých pro trvale udržitelné aktivity.“2 

 

 Do rozhodování o rozvoji regionů a venkovských oblastí by měli být zapojeni 

především také obyvatelé daného regionu nebo oblasti. Měly by být vyzdvihnuty hnací síly 

regionu (endogenní i exogenní), které by napomohly rozvoji.  

 

 

                                                           
1
 PĚLUCHA, Martin a Zuzana BEDNAŘÍKOVÁ. Rozvoj venkova v kontextu postupující reformy SZP EU. 

VŠE v Praze, 2008. [online]. 2013 [cit. únor 2013].  
Dostupné z WWW:<http://nf.vse.cz/download/veda/workshops/peluchavenkov.pdf> 
2 TOMŠÍK, Karel. Vývoj a perspektivy evropského venkova. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009. ISBN 978-80-
7357-495-6. 
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Podle autora Jörga Maiera by měla být regionální strategie následující:3 

• Posílení možností a schopnosti rozvíjení vlastní regionální identity a regionálního 

vědomí. 

• Zvýšení možností a schopnosti rozhodovat o využití regionálních zdrojů. 

• Podpora možností a schopnosti rozvoje technologií odpovídajících regionálním 

poměrům, až po jejich ověřování pomocí modelových projektů. 

• Účast skupin obyvatelstva žijícího v příslušném regionu v procesech, které se ho 

týkají. 

• Zlepšení výkonnosti správního aparátu v jednotlivých regionech (např. vybudováním a 

zdokonalením marketingu veřejných záležitostí, přičemž region nebo obec představují 

produkt, který „podnikatel“ – zemský rada nebo starosta prosazuje na trhu. 

 

 V současnosti se významně inovují přístupy k rozvoji venkova, a na rozdíl od 

předchozího období se ekonomicko – politické zásahy zaměřují, kromě zemědělství 

samotného, také na posílení konkurenceschopnosti zemědělství (a lesního hospodářství), na 

zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a na ochranu životního prostředí a uchování 

kulturní krajiny. 

 Aby mohla být regionální politika uplatňována, je nutno charakterizovat a vymezit si 

pojem venkov, a popřípadě venkovský prostor. 

 

2.2 Vymezení pojmu venkov 

 

 Sestavit přesnou definici pojmu venkov je velmi obtížné, a zároveň je také jeho 

vymezení jako jednoznačně ohraničeného prostoru nemožné. Ovšem pokud chceme jasně a 

přesně vymezit příjemci dotace, je přesná definici nutná a nezbytná, aby mohla být 

uplatňována politika rozvoje venkova.  

 Přesto se vymezením tohoto pojmu zabývalo množství autorů, a mohou se tedy zmínit 

alespoň nějaké charakteristiky. „Pojem venkov je neurčitým a do jisté míry abstraktním 

označením kulturní krajiny se specifickými charakteristikami. Účelem přesného vymezení 

venkova, resp. venkovských obcí, je najít pokud možno co nejvíce odpovídající regiony, které 

                                                           
3
 GLÜCK, Alois a Holger MAGEL. Venkov má budoucnost. Praha: Brázda, 1992. ISBN 80-209-0235-X. 
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můžeme nazvat venkovskými. Ty poté z titulu svého označení budou mít nárok na 

soustředěnou podporu v určitých tematických oblastech.“4 

 

Pro vymezení venkovského prostoru jsou využívány tyto přístupy:5 

• velikostní kategorie obce (počet trvale bydlících obyvatel) – nejčastější hranicí je 2 

000 či 3 000 obyvatel, 

• hustota zalidnění (nebo počet obyvatel na zastavěnou plochu) – obvykle 100 nebo 150 

obyvatel na km2, 

• další způsoby vymezení venkova – charakter sídel, využití krajiny, vybavenost obcí, 

polarizace prostoru podle stupně zapojení do národního hospodářství, index rurality a 

další, 

• negativní vymezení venkova – jako neurbanizované krajiny, jako protikladu města 

(venkov je to, co není město). 

 

 Co se týče ukazatelů hustoty zalidnění, jsou velmi omezeny a ovlivněny. A to 

především rozlohou katastru obce. Také nezapočítávají a neberou v úvahu přechodně žijící 

obyvatelstvo, nebo obyvatelstvo vyjíždějící a dojíždějící. 

 U charakteru sídla, jsou kulturní a společenské znaky venkova založeny na lidských 

zdrojích a na kvalitativní stránce daného venkova. 

 

 Na ukazateli hustoty zalidnění je založena také metodologie OECD pro vymezení 

venkovských oblastí.  

Metodologie zahrnuje následující dva kroky:6 

1. územní jednotky jsou označovány jako venkovské, pokud hustota zalidnění 

nedosahuje 150 obyvatel na km2, 

2. oblasti (na úrovni NUTS 2 nebo NUTS 3) jsou následně klasifikovány do tří kategorií: 

a) převážně venkovské oblasti (pokud více než 50 % obyvatelstva žije ve 

venkovských obcích, tedy v komunitách s méně než 150 obyvateli na km2), 

                                                           
4
 Metodická podpora regionálního rozvoje[online]. 2013 [cit. březen 2013].  

Dostupné z WWW:<http://www.regionalnirozvoj.cz/index.php/vymezeni.html> 
5 Metodická podpora regionálního rozvoje[online]. 2013 [cit. březen 2013].  
Dostupné z WWW:<http://www.regionalnirozvoj.cz/index.php/vymezeni.html> 
6 TOMŠÍK, Karel. Vývoj a perspektivy evropského venkova. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009. ISBN 978-80-
7357-495-6. 
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b) výrazně venkovské oblasti (kde 15 – 20 % populace žije ve venkovských 

regionech), 

c) převážně městské regiony (v nichž ve venkovských obcích žije méně než 15 % 

populace). 

 

2.2.1 Rozvojové nástroje 

 

 Aby mohla být politika rozvoje venkova správně prováděna, je nezbytné vymezit si 

rozvojové nástroje, kterých je několik. 

 

Administrativní nástroje 

 Do těchto nástrojů řadíme legislativu, která tvoří základní rámec pro fungování 

venkova. Mezi nejvýznamnější právní formy České republiky patří: 

• zákon č. 2/ 1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 

České republiky, 

• zákon č. 128/ 2000 Sb., o obcích, 

• zákon č. 248/ 2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, 

• zákon č. 252/ 1997 Sb., o zemědělství, 

• zákon č. 229/ 1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku, 

• zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu. 

 

Koncepční nástroje 

 

 Koncepční řízení a koordinace aktivit jsou považovány za zcela zásadní činnosti. 

Nástroje, které jsou nejbližší administrativním nástrojům, jsou procesy strategického 

plánování rozvoje a územní plánování.  

 „Znalost základních koncepčních dokumentů týkajících se rozvoje venkova je velmi 

důležitá pro pochopení základních zásad fungování Evropské unie a České republiky ve 

vztahu k rozvoji zemědělství a venkova. Na základě těchto dokumentů vznikají jednotlivé 
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dotační tituly, které představují již konkrétní prostředek pro aplikaci rozvojových priorit 

v nich uvedených.“7 

 

Společná zemědělská politika Evropské unie 

 Je východiskem pro koncepční dokumenty v oblasti rozvoje venkova, jak na národní, 

tak také na evropské úrovni. V současnosti je založena na třech principech: fungování 

jednotného zemědělského trhu práce v rámci EU, zvýhodnění produkce ze zemí EU a finanční 

solidaritě. Při fungování politiky je podstatná i Společná organizace trhu, kdy soubory 

regulačních opatření podporují trhy dané zemědělské komodity. Přímo pod SZP spadá 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, jehož prostředky mají sloužit ke zvýšení 

konkurenceschopnosti zemědělství, potravinářství, lesnictví a k rozvoji venkovských oblastí. 

 

Zemědělská politika České republiky 

 Změny, které se měly dostavit pro přijetí Společné zemědělské politiky EU, určovaly 

potřebu vytvoření dlouhodobé strategie pro Českou republiku. Reakcí na tuto potřebu byla 

realizace Koncepce agrární politiky ČR na období let 2004 – 2013, která se zaměřuje na velmi 

zásadní přeorientování zemědělské politiky naší republiky. Současně koncepce vytvořila 

předpoklady pro to, aby se zemědělství stalo hlavním mezníkem rozvoje venkovských oblastí, 

pro zlepšování kvality života obyvatel venkova, a zároveň pro vytvoření podmínek pro 

činnost zemědělských podniků. 

 

Národní strategický plán rozvoje venkova 

 Evropská unie si pro období 2007 – 2013 stanovila hlavní strategické priority, 

z kterých vychází Národní strategický plán rozvoje venkova. Při tom klade důraz na 

zvyšování ekonomického růstu, vytváření nových pracovních příležitostí a udržitelný 

ekonomický rozvoj. Jeho úkolem je zajistit vazby mezi cíli rozvoje venkova evropského a cíli 

venkova České republiky. Tyto cíle by měli odpovídat třem strategickým rozvojovým osám, 

konkurenceschopnosti, ochraně přírody, životního prostředí a krajiny, a rozvoji a diverzifikaci 

venkovského života.  

 V ČR je Národní strategický plán rozvoje venkova v období 2007 – 2013 realizován 

prostřednictvím Programu rozvoje venkova. 

 

                                                           
7
 Metodická podpora regionálního rozvoje[online]. 2013 [cit. březen 2013]. Dostupné z 

WWW:<http://www.regionalnirozvoj.cz/index.php/koncept.html> 
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Program rozvoje venkova 

 Aktuální Program rozvoje venkova ČR je opět vytvořen na období 2007 – 2013, a jeho 

úkolem je na toto období určovat politiku rozvoje venkova České republiky. Také má 

zajišťovat působení Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, nebo i více 

specifikovat strategie v osách stanovených v NSPRV do prováděcí úrovně. 

Co se týče obsahu Programu rozvoje venkova, podrobněji se jim bude práce zabývat 

v samostatné kapitole. 

 

 Mezi další koncepční nástroje patří také koncepční dokumenty zemědělství a venkova 

na úrovni krajů, územně plánovací dokumenty a pozemkové úpravy. Mezi územně plánovací 

dokumenty řadíme Územní plán, Zásady územního rozvoje a Politiku územního rozvoje.  

 

Institucionální nástroje 

 

 Institucionální nástroje slouží především k podpoře uplatnění ostatních nástrojů a 

přímé realizace rozvojových cílů, hovoříme zde o tzv. měkké infrastruktuře. Mezi hlavní 

nástroje patří: 

• instituce, které se zabývají rozvojem příslušné oblasti, 

• struktury spolupráce, 

• struktury managementu. 

 

 Náplní institucionálních nástrojů je snaha vytvořit prostředí pro realizaci rozvojových 

aktivit. Vznik těchto nástrojů je jedním z klíčových projevů spolupráce při rozvoji území, 

z čehož vyplývá, že institucionální nástroje úzce souvisí s aktéry rozvoje venkova. 

 Mezi typické nástroje rozvoje venkova můžeme v oblasti spolupráce řadit místní akční 

skupiny, jejichž náplní je propojit subjekty z různých sektorů do rozvojového partnerství. 

Více se místním akčním skupinám budu věnovat v samostatné kapitole. 

 Další institucí je Spolek pro obnovu venkova ČR, který reagoval na potřebu 

společného postupu a hájení zájmů venkovských obcí. Co se týče informačních a 

vzdělanostních aktivit, ty zabezpečují krajská informační střediska. Velkou roli 

v institucionálních nástrojích hrají také agrární komory, nebo Celostátní sítě pro venkov ČR, 

do které se aktéři rozvoje venkova postupně začleňují. 



10 
 

 K institucionálním nástrojům patří také regionální management, který je označován 

jako procesní spolupráce regionálních aktérů, umožňující prosazení rozvojových konceptů. 

Podstatným úkolem je koordinace jinak nezávislých regionálních aktérů, jako jsou obce, 

města, soukromí aktéři a jejich zájmová sdružení, atd. „Cílem a úkolem regionálního 

managementu je vedení, utváření a řízení regionu prostřednictvím tržně – ekonomických, 

plánovacích a politických nástrojů.“8 Celý princip regionálního managementu spočívá 

v principech propojení regionálních aktérů a regionální spolupráce. Koordinace nezávislých 

regionálních aktérů je podstatná, protože je důležité, aby instituce nebo sdružení bylo schopno 

správně fungovat.  

 

Věcné nástroje 

 

 Věcné nástroje vytvářejí podmínky pro fungování ostatních rozvojových oblastí, a 

pracují s konkrétní hmotnou nebo nehmotnou realitou. Pod tyto nástroje spadá významná 

podskupina, které nazýváme jako infrastrukturní nástroje. Infrastrukturní nástroje mají za úkol 

zlepšit dispozice v oblasti infrastruktury, kterou rozlišujeme na dopravní a technickou. 

 Dopravní infrastruktura zajišťuje pomoc státu regionům, konkrétně stavbou a 

budováním sítě dálnic, rychlostních komunikací a silnic 1. třídy. Zkvalitňování silnic 2. a 3. 

třídy má již na starosti kraj. Venkovské obce se potýkají s obrovským problémem špatné 

dostupnosti, tudíž jsou velmi omezovány a limitovány pro podnikatelské aktivity.  

 Technická infrastruktura spíše více vytváří podmínky pro lokalizaci obyvatel a 

podnikatelů a ovlivňuje celkovou kvalitu života. Důležitá je pro venkovské obce především 

oblast čištění odpadních vod, i přesto že znečištění vody v obci pochází ze znečištění celého 

povodí. 

 

 Pokud se zaměříme na klasickou věcnou podporu, může mít mnoho podob. I když 

obecně jde o poskytování určitých hmotných statků nebo služeb za výhodných podmínek. 

Mezi podskupiny věcných nástrojů patří následující aktivity:9 

• pronájem objektu nebo pozemku, 

• prodej objektu nebo pozemku, 

• investiční příprava pozemků či objektů, 
                                                           
8 Metodická podpora regionálního rozvoje[online]. 2013 [cit. březen 2013].  
Dostupné z WWW:<http://www.regionalnirozvoj.cz/index.php/institut.html> 
9 Metodická podpora regionálního rozvoje[online]. 2013 [cit. březen 2013].  
Dostupné z WWW:<http://www.regionalnirozvoj.cz/index.php/vecne_n.html> 



11 
 

• zajištění potřebné infrastruktury (dopravní a technické), 

• schválení nebo povolení realizace určitých aktivit, 

• pomoc při vyjednávání s úřady, 

• zprostředkování potřebných kontaktů. 

 

Sociálně – psychologické nástroje 

 

 Jedná se o nástroje, které jsou zaměřovány na zvýšení a aktivizaci potenciálu lidských 

zdrojů, jako jsou znalosti, dovednosti, nebo postoje lidí. Mezi tři hlavní nástroje patří 

vzdělávání, komunikace a motivace. 

 Vzdělávání má pro ekonomický a sociální rozvoj velký význam, jelikož občané 

s vyšším vzděláním jsou aktivnější při rozvoji obce.  

 Nástroj komunikace je využíván zejména při výměně a přenosu informací, kdy jsou 

použity různé komunikační média. Pro efektivní řízení je důležité zajistit dostupné informace 

ve správný čas a na správném místě. Největší efekt při komunikaci má schopnost jednotlivých 

aktérů vyměnit si informace o svých aktivitách a zkušenostech. 

 Veškeré aktivity spojené s rozvojem obce jsou nějakým způsobem motivovány. 

Rozlišujeme motivaci vnější a vnitřní. Na vnitřní motivaci aktérů je postaven endogenní 

rozvoj a je nejúčinnějším hnacím pohonem. Jako typický motivační nástroj lze uvést soutěže, 

například soutěž Vesnice roku, která probíhá každoročně již od 90. let. Podstatou a cílem 

soutěže je vyzdvihnout aktivitu obcí, jejich představitelů a občanů. 

 

Finanční nástroje 

 

 Mezi klíčové a nejvyužívanější finanční nástroje patří granty a dotace. Zemědělství je 

omezeno velkým množstvím zákonů a předpisů, jak České republiky, tak Evropské unie, 

proto jsou ekonomické ztráty s tímto spojené kompenzovány systémem dotací. Venkov a 

zemědělství podporuje množství programů ze zdrojů ČR a EU.  

 

Evropské dotace 

 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) je nejvýznamnější evropský 

dotační program a naplňuje Program rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 

prostřednictvím realizací opatření svých jednotlivých os. Nástrojem pro realizaci evropské 
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politiky hospodářské a sociální soudržnosti jsou také strukturální fondy EU, prostřednictvím 

kterých je možno získat podporu pro velmi širokou škálu činností venkovského rozvoje. 

 

Národní dotace 

 Mezi nejefektivnější nástroj českého zemědělství patří Podpůrný a garanční rolnický a 

lesnický fond, jenž je zaměřený především na investice do zemědělství, nákupy půdy apod. 

Dříve byl využívaný hojně, zejména při vstupu zemědělců na trh, v současnosti programy 

fondu pokračují v rámci systému tzv. Národních podpor. 

 Národní podpory jsou plně hrazené Českou republikou a musí mít povolení ze strany 

Evropské unie. Struktura opatření se každý rok značně mění. 

 

 I Ministerstvo pro místní rozvoj se podílí na podpoře venkova, a to prostřednictvím 

dotačního programu s názvem Program obnovy venkova. Příjemci podpory jsou většinou 

obce do 3 000 obyvatel nebo svazky obcí. Program je založen na předpokladu, že obyvatelé 

venkova, občanské spolky a sdružení se budou participovat při obnově jejich obce. 

Prostředky, které jsou rozdělovány prostřednictvím tohoto programu, nejsou ale příliš vysoké. 

 

 

Krajské dotace 

 V roce 2004 převedlo Ministerstvo pro místní rozvoj část svých kompetencí v oblasti 

Programu obnovy venkova na jednotlivé kraje. V některých krajích se dotační program 

přejmenoval na Program rozvoje venkova kraje. 

 „Krajské programy přímo navazují na státní Program obnovy venkova a mohou mít 

řadu dotačních titulů různého zaměření. Každý kraj si také vytváří své vlastní podmínky 

čerpání – hranice velikosti obcí, výše dotace na projekt, tematické zaměření dotačního titulu 

atd.“10 

 

2.2.2 Aktéři rozvoje venkova 

 

 Regionální politika potřebuje ke správnému fungování mít vytvořený základní 

institucionální a partnerský rámec. Můžeme říci, že aktéři a subjekty, kteří se podílejí na 

                                                           
10 Metodická podpora regionálního rozvoje[online]. 2013 [cit. březen 2013].  
Dostupné z WWW:<http://www.regionalnirozvoj.cz/index.php/fin.html> 
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rozvoji venkova, odpovídají obecně aktérům regionální politiky. Rozvoj venkova kromě 

klasických aktérů ovlivňují také jednotlivé sociální skupiny obyvatel, kteří žijí na venkově. 

 

Obrázek 2.2.1: Matice aktérů – prostorová úroveň vs. typ sektoru 

 
Zdroj: Metodická podpora regionálního rozvoje. 

 

 Na lokální úrovni aktérů rozvoje venkova je klíčová obec. U obcí může být za 

negativní považován nadměrný počet malých obcí, což způsobuje nedostatek disponibilních 

finančních prostředků a špatnou dostupnost informací. Z toho důvodu se obce sdružují, 

nejčastěji jako dobrovolné svazky obcí nebo místní akční skupiny.  

 

 Neopomenutelnou součástí rozvoje jsou také místní instituce a spolky, které zajišťují 

především kulturní a společenský život na venkově. 

 K aktérům patří také podnikatelské subjekty. Ty mohou rozvoj ovlivňovat jak svou 

přítomností, kdy vytvářejí pracovní místa pro obyvatele, ale také svou nepřítomností. 

 Důležitou roli v rozvoji hrají především obyvatelé venkova, zejména starousedlíci, 

jelikož mají s daným územím již nějaký dlouhodobější vztah, jako historické kořeny nebo 

vlastnictví nemovitosti. Málokdy se stává, že by se na rozvoji venkova chtěli podílet také 

rekreanti nebo chalupáři a chataři.  

 

 I zájmové organizace, působící na národní a krajské úrovni, mají značný význam pro 

rozvoj. Mezi takovéto organizace patří například Agrární komory, Krajské informační 

středisko pro rozvoj zemědělství a venkova, Spolek pro obnovu venkova nebo Svaz měst a 

obcí ČR.  
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 Kraj je v rozvoji venkova jako svébytný aktér. Má své vlastní rozpočtové prostředky, 

které může relativně samostatně využívat. Tím si stanovuje vlastní krajskou politiku a 

podpůrné programy.  

 Z hlediska resortů zde patří více aktérů, než by se mohlo na první pohled zdát. Určitě 

nejvýznamnějším je Ministerstvo zemědělství, které je ústředním orgánem státní správy pro 

zemědělství, vodní hospodářství a pro potravinářský průmysl. Dalším ministerstvem je 

Ministerstvo pro místní rozvoj, které má ve své gesci Program obnovy venkova a soutěž 

Vesnice roku. Rozvojová činnost se týká ale i dalších ministerství, jako je například 

Ministerstvo životního prostředí, financí, práce a sociálních věcí, kultury a další. 

 

 

2.3 Dotační zdroje pro rozvoj venkova a jejich struktura 

 

 V České republice můžeme rozdělit dotační zdroje na dvě hlavní skupiny. Dělení je 

podle zdroje finančních prostředků. „Po vstupu ČR do Evropské unie jsou zemědělcům 

nabízeny evropské dotační programy, které jsou vhodně doplněny národními dotačními 

programy. Evropské dotační programy spolu s národními doplňkovými platbami administruje 

a vyplácí Státní zemědělský intervenční fond.“11 

 

2.3.1 Státní zemědělský intervenční fond 

 

 „Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou – 

zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů.“12 

 V současném programovacím období, tedy v letech 2007 až 2013, jsou v rámci 

společné zemědělské politiky poskytovány dotace z Evropské unie prostřednictvím třech 

fondů. Jedná se o Evropský zemědělský záruční fond (EAGF), Evropský zemědělský fond pro 

rozvoj venkova (EAFRD) a o Evropský rybářský fond (EFF). Z Evropského zemědělského 

fondu pro rozvoj venkova čerpá finanční prostředky Program rozvoje venkova, který byl 

náhradou Horizontálního plánu rozvoje venkova a Operačního programu rozvoj venkova a 

multifunkční zemědělství. 

                                                           
11 Webové stránky Ministerstva zemědělství. [online]. 2013 [cit. březen 2013].  
Dostupné z WWW:<http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/> 
12 Státní zemědělský intervenční fond. [online]. 2013 [cit. březen 2013].  
Dostupné z WWW:<http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/o-nas/co-je-szif> 
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 Společný trh pro zemědělské produkty při společných cenách, zvýhodnění produkce 

ze zemí Evropské unie na úkor vnější konkurence a finanční solidarita patří mezi tři základní 

zásady, které jsou uplatňovány v rámci společné zemědělské politiky EU. Finanční solidaritou 

je myšleno financování ze společného fondu, do kterého všichni přispívají. 

 Hlavním pilířem u poskytovaných finančních podpor jsou přímé platby. Tyto platby 

jsou vyplácené zjednodušeným systémem, což znamená na hektar obhospodařované plochy. 

Nejvíce možností pro zemědělství poskytuje Program rozvoje venkova, spuštěný již v roce 

2007. Tržní opatření Společného evropského trhu jsou také nezanedbatelnou finanční pomocí. 

Úkolem tohoto opatření je řešit výkyvy poptávky a nabídky na trhu a poskytovat 

zemědělským podnikatelům větší jistotu a lepší stabilitu v podnikání. 

 

2.3.1.1 Program rozvoje venkova České republiky na období 2007 - 2013 

 

 Program rozvoje venkova byl vypracován v souladu s nařízením Rady (ES) č. 

1698/2005 a prováděcími pravidly této uvedené normy, a vychází z Národního strategického 

plánu rozvoje venkova. Národní strategický plán rozvoje venkova také stanovuje jednotlivé 

osy pro Program do prováděcí úrovně. Program rozvoje venkova pak zajišťuje efektivní 

realizaci těchto os. 

 

„Opatření Programu rozvoje venkova přispějí k naplňování cílů Lisabonské strategie ve všech 

jejích oblastech:“13 

• Společnost založená na znalostech, 

• Vnitřní trh a podnikatelské prostředí, 

• Trh práce, 

• Udržitelný rozvoj. 

 

 

 V Programu je také promítnuta Göteborgská konference, a to při zavádění opatření 

k trvale udržitelným systémům zemědělského hospodaření a podporou opatření. Tyto opatření 

vytváří trvale udržitelná pracovní místa. 

 

                                                           
13 Státní zemědělský intervenční fond. [online]. 2013 [cit. březen 2013].  
Dostupné z WWW:<http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd> 
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 To, že Program rozvoje venkova ČR existuje a je realizován, výrazně přispívá 

k rozvoji venkovského prostoru České republiky na bázi trvale udržitelného rozvoje, dochází 

tím ke zlepšení stavu životního prostředí a ke snížení negativních vlivů intenzivního 

zemědělského hospodaření. Umožňuje také České republice, aby byla konkurenceschopná 

v oblasti základních potravinářských komodit.  

 Dále se podílí na podpoře rozšiřování a diverzifikaci ekonomických aktivit ve 

venkovském prostoru. 

  Při této činnosti je hlavním cílem rozvíjet podnikání, vytvořit nová pracovní místa, 

snižovat míru nezaměstnanosti na venkově a posilovat sounáležitost obyvatel na venkově. 

 

 Nyní budou popsány jednotlivé osy, především jejich obsah a jejich zaměření. 

V následující tabulce můžeme vidět kompletní přehled jednotlivých os Programu rozvoje 

venkova ČR 2007 – 2013. 
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Tabulka 2.3.1: Přehled jednotlivých os Programu rozvoje venkova 2007 - 2013 

OSA I. OSA II. OSA III. OSA IV. LEADER 

1. Opatření zaměřená 

na restrukturalizaci a 

rozvoj fyzického 

kapitálu a podporu 

inovací 

1. Opatření zaměřená 

na udržitelné 

využívání 

zemědělské půdy 

1. Opatření 

k diverzifikaci 

hospodářství 

venkova 

1. Implementace 

místní rozvojové 

strategie 

2. Opatření 

přechodná pro 

Českou republiku a 

ostatní nové členské 

státy EU  

2. Opatření zaměřená 

na udržitelné 

využívání lesní půdy 

2. Opatření ke 

zlepšení kvality 

života ve 

venkovských 

oblastech 

2. Realizace projektů 

spolupráce 

3. Opatření zaměřená 

na podporu 

vědomostí a 

zdokonalování 

lidského 

potencionálu 

 3. Opatření týkající 

se vzdělávání a 

informování 

hospodářských 

subjektů, působících 

v oblastech, na něž se 

vztahuje osa III 

 

  4. Získávání 

dovedností, animace 

a provádění 

 

Zdroj: Státní zemědělský intervenční fond, vlastní zpracování 

 

 

 První osa Programu je zaměřena na podporu konkurenceschopnosti zemědělství a 

lesnictví a posílení dynamiky podnikání v zemědělské výrobě a v navazujícím potravinářství. 

I přesto, že finanční prostředky na osu I tvoří největší množství, konkrétně 22, 39 % 

z celkových prostředků EZFRV, nepovede tato podpora ke zvýšení zemědělské prvovýroby. 

Prioritou podpory je spíše modernizace zemědělských podniků, pozemkové úpravy a 

přidávání hodnoty zemědělským produktům. 

 

 Osa II je orientována na zlepšování životního prostředí a krajiny a udržitelné 

využívání zemědělské a lesní půdy. Jde především o agroenvironmentální opatření a platby 
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v rámci méně příznivých oblastí a v rámci oblastí Natura 2000 na zemědělské půdě. Za 

prioritní oblast je považována zejména obnova lesů po kalamitách a podpora společenských 

funkcí lesů.  

 Rozvoj životních podmínek na venkově a diverzifikace ekonomických aktivit, tyto 

oblasti jsou podporovány v rámci osy III. Problémy venkova byly podrobně analyzovány, 

byly zjištěny jeho potřeby a následně určeny zmíněné cíle osy. Mezi klíčové problémy 

venkova patří potřeba vzniku nových pracovních míst, disponibility místních služeb a úrovně 

kvality života obecně. Osa řeší obecně zásadní problém dlouhodobého negativního trendu 

snižování populace ve venkovských oblastech. To má za následek úbytek pracujících obyvatel 

v zemědělství, s čímž souvisí také snižování efektivnosti a celkové konkurenceschopnosti. 

 Čtvrtá osa má za hlavní cíl realizovat místní rozvojové strategie a spolupráci místních 

partnerství. Jedná se o metodu Leader, která je vhodným doplňkem v cílených aktivitách pro 

obnovu a rozvoj obcí. Více této metodě bude věnováno v následující kapitole.  

 

Celá čtvrtá osa se dělí na tři opatření: 

• Místní akční skupina, 

• Realizace místní rozvojové strategie, 

• Realizace projektů spolupráce. 

 

2.4 Iniciativa LEADER + a její charakteristika 

 

 Název LEADER představuje anglickou zkratku „Links between Actions for the 

Development of the Rural Economy“, což do češtiny znamená propojení akcí pro rozvoj 

venkova.  

 Zásady, které byly určené pro členské země Evropské unie, pro novou iniciativu 

Evropského společenství, byly schváleny 14. dubna 2000.  

 „Je to jedna ze čtyř iniciativ Evropské unie zajišťovaných strukturálními fondy 

v období 2000 – 2006. Legislativně se opírá o článek 20 Nařízení Rady ES č. 1260/ 1999, 

Nařízení Rady ES č. 1257/ 1999 a o Směrnici Evropské komise ze 14. dubna 2000.“14 

 

                                                           
14 ČEPELKA, Oldřich. Iniciativa Evropské unie LEADER pro rozvoj venkova. Praha: Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR, 2001. 
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 Účelem tohoto programu je podporovat pilotní, integrované strategie pro rozvoj 

venkova, ale také v rámci jedné země nebo více zeměmi podporovat spolupráci mezi 

jednotlivými venkovskými oblastmi, nebo poskytovat podporu při vytváření sítí na 

celoevropské úrovni.  

 Za úspěšné předchůdce iniciativy můžeme považovat programy LEADER I a 

LEADER II. Nelze ale říci, že by iniciativa byla pouze pokračovatelem těchto programů. Její 

cíle jsou totiž daleko širší, především se zaměřuje na podporu vzniku kvalitních a náročných 

integrovaných strategií pro rozvoj venkovských oblastí.  

 Důležité je také, aby tyto venkovské oblasti mezi sebou vytvářely sítě a navzájem 

spolu spolupracovali, na což je kladen obrovský důraz. Místní subjekty venkovských oblastí 

jsou tak motivovány k uvažování o tom, jaké budoucí perspektivy má jejich region. 

 

 Iniciativa LEADER+ poskytuje finanční prostředky na projekty rozvoje venkova, 

které jsou přiřazovány prostřednictvím partnerství. Toto partnerství nese název místní akční 

skupiny, známé také pod zkratkou MAS.  

 Můžeme se také setkat s označením LAG, které plyne z anglického názvu local actions 

group. Tématu místních akčních skupin se bude práce více věnovat v samostatné kapitole. 

 

2.4.1 Místní akční skupiny 

 

 Jak bylo již výše zmíněno, prostřednictvím místních akčních skupin jsou přidělovány 

finanční prostředky na rozvoj venkova. „Místní akční skupiny jsou společenství občanů, 

neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy, které spolupracují na 

rozvoji venkova, zemědělství a při získávání finanční podpory z EU a z národních programů 

pro svůj region, metodou LEADER.“15 

 

V České republice je metoda LEADER známá již od 90. let minulého století a má několik 

základních principů: 

• partnerství veřejných a soukromých subjektů, 

• síťování – skupiny LEADER si vyměňují své zkušenosti, 

• integrovaná a vícesektorová akce, 

                                                           
15 Webové stránky Ministerstva zemědělství. [online]. 2013 [cit. březen 2013].  
Dostupné z WWW:<http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/mistni-akcni-skupiny/> 
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• spolupráce – v rámci státu, Evropské unie a dalších zemí spolu spolupracují místní 

akční skupiny na projektech, 

• inovativnost – objevování nových způsobů řešení problémů venkovských regionů, 

• místní rozvojová strategie, 

• přístup zdola nahoru – lidé, kteří žijí nebo pracují v regionu, rozhodují o jeho 

budoucnosti. 

 

 

 „Místní akční skupiny jsou podle směrnice základními řídícími orgány iniciativy 

LEADER. Základními požadavky na MAS jsou tedy: 

1. Musí mít vyvážené a reprezentativní složení partnerů, vybraných z rozličných 

socioekonomických sektorů. 

2. Na rozhodovací úrovni skupiny nesmí být více než 50 % tvořeno ze zástupců státní 

správy a samosprávy. 

3. Členové MAS musí prokázat, že jsou schopni vyvinout a implementovat rozvojovou 

strategii pro danou oblast. 

4. Relevance a účinnost partnerství se hodnotí především podle jasnosti a průhlednosti 

rozložení úkolů a odpovědností mezi členy partnerství. Musí být zaručena schopnost 

členů provádět svěřené úkoly. 

5. Všichni členové MAS musí mít v dané oblasti své sídlo. 

6. Skupina musí buď: a) zvolit finančního a administrativního vedoucího, který bude 

schopen nakládat s veřejnými prostředky a bude odpovědný za uspokojivý průběh 

partnerství, nebo 

b) vytvořit právně podloženou společnou strukturu a systém závazných nařízení, která 

zajistí uspokojivý průběh partnerství a schopnost MAS spravovat veřejné fondy.“16 

 

2.4.1.1 Místní akční skupiny v České republice 

 

 Již v roce 2002 začaly v České republice vznikat první Místní akční skupiny, a to 

v souvislosti s Programem obnovy venkova. Dále také Operační program Rozvoj venkova a 

multifunkční zemědělství z období 2004 – 2006, známý také jako LEADER+, a samostatný 

národní program LEADER ČR byly šancí pro MAS. Na rozdíl od programu LEADER+, který 

                                                           
16 ČEPELKA, Oldřich. Iniciativa Evropské unie LEADER pro rozvoj venkova. Praha: Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR, 2001. 
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byl spolufinancován Evropskou unií, byl národní program LEADER ČR, který byl vypisován 

v letech 2004 – 2008, financován pouze ze státního rozpočtu České republiky.  

 V současné době existuje na území celé České republiky více než 150 registrovaných 

Místních akčních skupin. Seznam a přehled všech MAS zaznamenává Databáze Místních 

akčních skupin. 

 

Obrázek 2.4.1: Mapa místních akčních skupin ČR 

 
Zdroj: Národní síť místní akčních skupin 

 

 Místní akční skupiny jsou ale také sdružovány. K tomuto účelu bylo vytvořeno 

sdružení místních akčních skupin, které pracují metodou LEADER. Jeho název je Národní síť 

Místních akčních skupin České republiky, o. s. 

 

  „Posláním NS MAS ČR je především sdružovat MAS, reprezentovat a zastupovat 

MAS na národní úrovni vůči vládním institucím, ministerstvům a organizacím zřizovanými 

ministerstvy a dalším relevantním subjektům a na mezinárodní úrovni vůči organizacím a 
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subjektům pracujícím v intencích iniciativy LEADER a ve vztahu k ostatním partnerům, 

institucím a úřadům apod.“17 

 

2.5 Další dotační programy 

 

 Následující doplňkové dotační programy také byly, nebo stále jsou Státním 

zemědělským intervenčním fondem zpracovávány. 

 

SAPARD 

 

 Program SAPARD patří mezi předvstupní nástroje Evropské unie, které jsou určené 

pro deset kandidátských zemí. Zkratka SAPARD pochází z anglického názvu Special 

Accession Programme for Agriculture and Rural Development, což v češtině znamená 

Speciální předvstupní program pro zemědělství a rozvoj venkova. 

 Evropská komise navrhla, aby program SAPARD kandidátským zemím pomáhal při 

řešení konkrétních úkolů v oblasti zemědělství. Kandidátské země mohly program využívat 

v období 2000 – 2006, ale zároveň maximálně do konkrétního data vstupu do Evropské unie. 

Program byl využíván v letech 2000 – 2006, a v roce 2006 byl ukončen. 

 

Cílem programu bylo:18 

 

• Přispět k zavádění práva Evropského společenství v oblasti společné zemědělské 

politiky. 

• Řešit prioritní a specifické problémy spojené s trvale udržitelnými změnami v sektoru 

zemědělství a ve venkovských oblastech kandidátských zemí. 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Národní síť místních akčních skupin[online]. 2013 [cit. březen 2013]. Dostupné z 
WWW:<http://nsmascr.cz/o-nas/>. 
18 Státní zemědělský intervenční fond. [online]. 2013 [cit. březen 2013].  
Dostupné z WWW:<http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/sapard> 
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Horizontální plán rozvoje venkova 

 

 „Horizontální plán rozvoje venkova „Trvale udržitelný rozvoj zemědělství, venkova a 

jeho přírodních zdrojů“ obsahuje následující opatření, která jsou zpracována s odvoláním na 

příslušné kapitoly a články Nařízení Rady (ES) č. 1257/ 1999:“19 

 

• Předčasné ukončení zemědělské činnosti, 

• Méně příznivé oblasti a oblasti s environmentálními omezeními, 

• Agro – environmentální opatření, 

• Lesnictví, 

• Zakládání skupin výrobců, 

• Technická pomoc. 

 

 Poslední zmíněná Technická pomoc se zaměřuje na podporu aktivit, které jsou 

nezbytné pro monitoring úspěšnosti implementace, řízení využití Horizontálního plánu 

rozvoje venkova a zdokonalování jednotlivých opatření. Tyto aktivity obnášejí především 

práce spojené s vypracováním postupů a materiálů nezbytných pro proces od podání žádosti 

až po vyhodnocování jednotlivých opatření.  

 Opatření plánu se týkají celého území České republiky. 

 

Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství 

 

 Cílem tohoto operačního programu zajistit trvale udržitelný rozvoj venkova, podpora 

zemědělské prvovýroby a zpracování zemědělských produktů. Cíl je obdobný jako u 

programu SAPARD a Operační program také na SAPARD navazuje. Jen u Operačního 

programu je navíc zahrnuta podpora lesního a vodního hospodářství. 

 Konkurenceschopnost celého resortu zemědělství je posilována zaváděním nových 

úsporných technologií šetrných k životnímu prostředí, zlepšováním kvality produktů, 

zvyšováním úrovně welfare, zlepšováním situace v lesním a vodním hospodářství a 

odstraňováním následků přírodních katastrof. 

 

 
                                                           
19 Státní zemědělský intervenční fond. [online]. 2013 [cit. březen 2013].  
Dostupné z WWW:<http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/hrdp> 
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V rámci Operačního programu jsou financovány tři hlavní priority: 

• Priorita I. – Podpora zemědělství, zpracování zemědělských produktů a lesnímu 

hospodářství. 

• Priorita II. – Rozvoj venkova, rybářství a odborné vzdělávání. 

• Priorita III. – Technická pomoc. 

 

  



25 
 

3 Analýza stavu zemědělství na Jesenicku a činnost MAS 

 

 „Zemědělství plní ze společenského hlediska řadu důležitých úkolů, nejenom 

zásobování obyvatelstva potravinami. Jelikož se zemědělství, zemědělská činnost, realizuje 

převážně ve venkovském území, je problematika zemědělství plně svázaná s venkovem a jeho 

rozvojem. Proto je také důležité, aby došlo k integraci zemědělské politiky s politikou rozvoje 

venkova.“20 

 

 Obraz venkova se od minulého století výrazně změnil. Dříve se venkov vyznačoval 

malou hustotou obyvatelstva a vysokým podílem lidí zaměstnaných v zemědělství. Dnes jsou 

venkovské oblasti různě rozvinuté a často se potýkají s problémem odchodu venkovského 

obyvatelstva.  

 

 Zemědělství na venkově pociťuje potřebu vytváření nových pracovních míst, s čímž 

souvisí také zlepšení kvality života na venkově. Tato situace panuje také v analyzovaném 

Jesenicku. 

 V této kapitole bude podrobně popsána oblast Jesenicka, stav zemědělství na tomto 

území a činnost Jesenické místní akční skupiny. 

 

3.1 Charakteristika Jesenicka 

 

 Při charakterizování Jesenicka je velmi důležité si vymezit, co vlastně pojem 

Jesenicko znamená a představuje. V mé práci bude jako Jesenicko bráno území bývalého 

okresu Jeseník.  

Toto území se skládá ze čtyř mikroregionů: 

• Mikroregion Jesenicko, 

• Mikroregion Javornicko, 

• Mikroregion Zlatohorsko, 

• Mikroregion Žulovsko. 

 

 

                                                           
20

 WOKOUN, René. Regionální rozvoj: (východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a 

programování). Praha: Linde, 2008. ISBN 978-80-7201-699-0 
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Obrázek 3.1.1 : Okres Jeseník a jeho mikroregiony 

 
Zdroj: Jesenická místní akční skupina 

 

 Každý mikroregion se skládá z určitého počtu členských obcí s určitým počtem 

obyvatel. Účelem jejich vzniku je zejména ochrana a prosazování společných zájmů všech 

členských obcí, především vzájemná spolupráce a řízený postup při rozvoji a výkonu 

samostatné působností obcí. 

 Mikroregion Jesenicko je mikroregionem s největším počtem obyvatel, celkem 19 513 

obyvatel. Skládá se z pěti obcí, konkrétně tedy z okresního města Jeseník a jeho přilehlých 

obcí České Vsi, Bělé pod Pradědem, Lipové Lázně a Ostružné.  

 Velmi často se ale stává, že Jesenicko bývá považována za stejné území jako 

mikroregion Jesenicko, čímž dochází k velkým omylům a mohou být o Jesenicku 

poskytovány mylné informace. 

 Mikroregionem se stejným počtem členských obcí je Javornicko, které s celkovým 

počtem obyvatel 5 179 sdružuje obce Bernartice, Bílá Voda, Javorník, Uhelná a Vlčice. 

 Třetí mikroregion Zlatohorsko převzal svůj název podle největší členské obce Zlatých 

Hor. Do svazku s počtem obyvatel 9 790 patří dále obce Písečná, Mikulovice, Supíkovice, 

Hradec – Nová Ves a Velké Kunětice. 

 Poslední mikroregion Žulovsko je svazkem s největším počtem obcí, kterých je 

celkem osm, a jsou jimi Černá Voda, Kobylá, Skorošice, Stará Červená Voda, Vápenná, 

Velká Kraš, Vidnava a Žulová. 

 Pokud budeme brát okres Jeseník celkově, je nejmenším, nejlesnatějším a 

nejsevernějším okresem celého Olomouckého kraje. Sousedícími okresy jsou okres Šumperk 
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z Olomouckého kraje, okres Bruntál z kraje Moravskoslezského a dvě polská vojvodství, 

Opolské a Dolnoslezské. 

 Jeseník je okresem docela novodobým, jeho vznik čítáme k datu 1. 1. 1996, kdy byl 

vyčleněn z okresů Šumperk a Bruntál. V současné době okres Jeseník zahrnuje celkem 24 

obcí, z nichž Jeseník, Javorník, Vidnava, Zlaté Hory a Žulová mají statut města. 

 V následující tabulce a grafu můžeme vidět, jak se v letech 2000 až 2011 vyvíjel počet 

obyvatel v okrese Jeseník. Z grafu je zřejmé, že počet obyvatel má klesající tendenci, a rozdíl 

mezi rokem 2000 a 2011 činí téměř 2 000 obyvatel. K 31. 12. 2011 je počet obyvatel v okrese 

40 486. 

 

Tabulka 3.1.1 : Počet obyvatel v okrese Jeseník v letech 2000 až 2011. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

42 435  42 399  42 251  42 148  42 014  41 891  41 827  41 565  41 404  41 255  41 095  40 486  
 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

 

Graf 3.1.1: Vývoj počtu obyvatel v okrese Jeseník v letech 2000 až 2011. 

 
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

 

 Rozloha celého okresu činí plochu 719 km2, čímž se stal nejmenším okresem 

Olomouckého kraje. „Z celkové rozlohy zaujímá zemědělská půda 33,4 %, podíl orné půdy na 

celkové rozloze je 20,3 % (orná půda se podílí na zemědělské půdy 60,9 %). Lesní pozemky 

tvoří 59,4 % z celkové výměry a nezemědělská půda činí 66,6 %.“21 

                                                           
21

 Charakteristika okresu Jeseník (pdf). [online]. 2013 [cit. březen 2013]. Dostupné z 
WWW:<http://www.czso.cz/xm/redakce.nsf/i/charakteristika_okresu_jesenik> 
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 Území okresu Jeseník je typické svým drsnějším a zároveň rozmanitým podnebím. 

Pohoří Hrubého Jeseníku je charakteristické vyššími srážkami, dlouhými a drsnějšími 

zimami. Také se zde můžeme často setkat s inverzí, kdy ve vyšších polohách je počasí 

slunečné, a v údolích panují studené mlhy. Teplejšího počasí je možné se dočkat pouze 

v severovýchodní pohraniční části okresu. 

 Jak bylo výše zmíněno, Jeseník je nejlesnatějším okresem v kraji, což zde rozšiřuje 

činnost lesnictví a myslivosti, a zato zemědělská činnost je zde oproti tomu pouze 

symbolická.  

 V posledních letech se celý okres Jeseník potýká s velmi vysokou mírou 

nezaměstnanosti, což můžeme vidět v následující tabulce a grafu. Obzvláště od roku 2008, 

kdy byla ekonomická krize, je stav míry nezaměstnanosti velice alarmující. Tuto situaci se 

snaží řešit i Olomoucký kraj. Jeho vedení se na otázku nezaměstnanosti na Jesenicku velmi 

zaměřuje a věnuje tomuto velkou pozornost. Vedení kraje se setkává se zástupci jesenického 

regiony, aby řešilo tuto otázku, a snaží se najít způsoby, jakými zvýšit podnikatelskou činnost 

v regionu a snížit tak nezaměstnanost.  

 K 31. 12. 2011 je míra nezaměstnanosti 16, 75 %, což region řadí 

mezi nezaměstnaností nejvíce postižené regiony v celé České republice. 

 

Tabulka 3.1.2: Míra registrované nezaměstnanosti (%) v okrese Jeseník v letech 2000 až 2011. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

13,17  14,78  16,88  18,17  19,03  16,88  14,68  11,09  11,50  16,91  19,69  16,75  
 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

Graf 3.1.2: Vývoj registrované míry nezaměstnanosti (%)v okrese Jeseník v letech 2000 až 2011. 

 
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 
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 Po ekonomické krizi v roce 2008 začalo docházet k tomu, že velké množství podniků 

a firem začalo ukončovat svou činnost a celý provoz.  

 Ty firmy, které ekonomickou krizi ustály a neukončily svůj provoz, musely přesto 

snižovat své zaměstnanecké stavy, propouštět nebo snižovat počet pracovních míst. 

Následkem toho došlo k výraznému poklesu volných pracovních míst v okrese, mezi roky 

2008 a 2009 to bylo více než o 50 %.  

 

 Níže uvedená tabulka ukazuje, jak se vyvíjel počet volných pracovních míst v okrese 

mezi lety 2000 a 2011. Nejvíce volných pracovních v okrese bylo v roce 2001, kdy jich bylo 

231, a naopak nejmenší počet volných pracovních míst byl hned následující rok 2002, kdy 

počet míst klesl na 44. 

 

Tabulka 3.1.3: Volná pracovní místa v okrese Jeseník v letech 2000 až 2011. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

180  231  44  49  165  180  183  190  94  93  64  71  
 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

 

Graf 3.1.3: Počet volných pracovních míst v okrese Jeseník v letech 2000 až 2011. 

 
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 
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 Negativní vývojový trend se v okrese Jeseník týká také pracovní síly. Zejména 

v posledních letech, kdy pracovní síla byla opět ovlivněná ekonomickou krizí. V souvislosti 

s propuštěním ve firmách a s rušením pracovních míst začalo docházet k tomu, že lidé byli 

bez práce delší dobu, čímž byli donuceni se za prací odstěhovat do jiného města. To vedlo 

k rapidnímu úbytku pracovní síly v celém okrese Jeseník, což můžeme vidět v níže uvedené 

tabulce a grafu. 

 

Tabulka 3.1.4: Pracovní síla v okrese Jeseník v letech 2000 až 2011. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

22 490  21 466  20 745  20 652  21 130  20 566  20 959  21 970  21 178  19 229  19 663  19 372  
 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

 

Graf 3.1.4: Pracovní síla v okrese Jeseník v letech 2000 až 2011. 

 
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

 

 

 Na indikátor počet uchazečů o zaměstnání v okrese Jeseník má vliv nejen propouštění, 

ale také odliv pracovní síly. Tím pádem, následkem propouštění se počet uchazečů o 

zaměstnání zvyšuje, ale odchodem lidí za prací zase zmenšuje. 

  Z grafu můžeme vidět, že tento indikátor má kolísavý charakter. Od roku 2004 do 

roku 2008 měl klesavou tendenci, která se ale po roce 2008 změnila, a opět začala růst. 

V porovnání roku 2010 a roku 2011 můžeme vidět, že počet uchazečů byl v roce 2011 menší, 

což může být právě následkem odchodu lidí do jiného města za prací.  
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Tabulka 3.1.5: Počet uchazečů o zaměstnání v okrese Jeseník v letech 2000 až 2011. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

2 961  3 173  3 501  3 753  4 012  3 610  3 236  2 571  2 540  3 409  4 055  3 444  
 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

 

Graf 3.1.5: Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání v okrese Jeseník v letech 2000 až 2011. 

 
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 
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3.2 Činnost a charakteristika Jesenické místní akční skupiny 

 

Obrázek 3.2.1: Logo Jesenické místní akční skupiny 

 
Zdroj: Jesenická místní akční skupina  

 

 Jesenická místní akční skupina, která bude dále v textu uváděna také pod zkratkou 

JEMAS, reprezentuje území celého okresu Jeseník, a tímto územím je tedy vymezena územní 

působnost místní akční skupiny. 

 

Členství v Jesenické místní akční skupině mají: 

• 2 státní organizace, 

• 3 obce, 

• 1 město, 

• 9 podnikatelských subjektů, 

• 4 nestátní neziskové organizace. 

 

3.2.1 Organizační struktura Jesenické místní akční skupiny 

 

Statutární zástupci: 

• předsedkyně: Ing. Marie Bubíková 

• místopředsedové:  

o Jana Vaníčková 

o Ing. Bořivoj Minář 

o Ing. Michal Procházka 

 

 Podle ustanovení sestávají jako první členové JEMAS zástupci několika sektorů, a to 

zástupci podnikatelského sektoru, zástupci neziskového sektoru a zástupci sektoru veřejné 

správy. Jelikož statut byl ustanoven již v roce 2004, není dnes zcela aktuální, a například 

v souvislosti s volbami, a následně změnou starosty, došlo i ke změně členů Jesenické místní 

akční skupiny. 
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 Konkrétní výčet prvních členů je podle statutu JEMAS následující:22 

 

• Zástupci podnikatelského sektoru: 

 Ing. Marie Bubíková, předsedkyně Zemědělského družstva Jeseník 

 MUDr. Pavel Václavík, předseda představenstva a generální ředitel 

Priessnitzových léčebných lázní, a.s., Jeseník 

 Ing. Jan Babjak, jednatel TRUL s.r.o., Mikulovice 

 Ing. Jan Hutyra, jednatel, Agroprodukt Supíkovice, s.r.o. 

 Ing. Michal Procházka, předseda představenstva, VIDEN plus, a.s., 

Jeseník 

 Ing. Jan Vymětal, ředitel, ČSOB, a.s. 

 Ing. Pavel Štěpánek, manažer, EDEL s.r.o., Zlaté Hory 

 Ing. Milan Uhlíř, ředitel, UNITA spol. s.r.o. 

 Ing. Jaromír Latner, CSc., lesní správce, Lesy ČR, s.p. 

• Zástupci neziskového sektoru: 

 Ing. Bořivoj Minář, předseda představenstva, Okresní hospodářská 

komora, Jeseník 

 Tomáš Hradil, předseda o.s., ZČ HB „Ještěr“ 

 Jan Hýžďal, jednatel o.s., Šermířský spolek Jeseník 

• Zástupci sektoru veřejné správy: 

 Ing. Martin Viterna, ředitel, Úřad práce v Jeseníku 

 Ing. Petr Kadláč, ředitel, Finanční úřad v Jeseníku 

 Mgr. Petr Procházka, ředitel, Hotelová škola Vincence Priessnitze, 

Jeseník 

 Jana Vaníčková, starostka obce Hradec – Nová Ves 

 Ing. Jiří Krátký, starostka města Jeseník 

 Ing. Lubomír Žmolík, starosta obce Lipová - lázně 

 

 

 

 

                                                           
22

 Statut organizační jednotky sdružení pro Jesenicko jednající vlastním jménem „JESENICKÁ MÍSTNÍ AKČNÍ 
SKUPINA“. [online]. 2013 [cit. březen 2013]. Dostupné z WWW:< 
http://www.jemas.eu/download/statut_jemas.pdf> 
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3.2.2 Strategické cíle Jesenické místní akční skupiny 

 Jesenicko zkoumalo možnosti svého rozvoje, a z těchto poznatků následně Jesenická 

místní akční skupina vycházela při výběru tématu. Zkoumání se dotýkalo především přípravy 

a realizace strategických rozvojových plánů, konkrétně pak strategií integrovaných, ale i 

sektorových, a studií Jesenicka a Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu, energetiky, 

dopravy, marketingu a vztahů s veřejností aj. 

 Tématem strategického cíle se tedy stalo „Efektivní využívání přírodního a 

kulturního dědictví“. Jde zejména o usnadnění a zkvalitnění nabídky služeb, zemědělských 

výrobků a místní tradiční výroby pro obyvatele a turisty, zlepšení estetické úrovně ve 

venkovských oblastech, ať už jde o obnovu vesnické zástavby, nebo rekultivaci krajiny. 

Pokud to shrneme, tak jde ve své podstatě o všechno, co posiluje stabilitu, aktivitu a 

atraktivitu venkovského prostředí. 

 

3.2.3 Plán rozvoje 

 Rozvojové osy Jesenické místní akční skupiny:23 

Z jednotlivých Strategií rozvoje mikroregionů Jesenicko, Javornicko, Zlatohorsko a Žulovsko 

a z nich vycházejících Akčních plánů a programů rozvoje mikroregionů byly vybrány 

následující rozvojové oblasti (rozvojové osy) územního rozvoje: 

I. Výchova a vzdělávání 

• Zvýšení tvořivosti a partnerství obyvatel. 

• Zvýšení jazykové a informační gramotnosti obyvatel. 

• Objevení kořenů, tradic a genia loci Jesenicka. 

II. Cestovní ruch 

• Zvýšení počtu návštěvníků regionu. 

• Vytvoření systému podpory regionálních produktů a zkvalitnění služeb. 

• Revitalizace měst a obcí regionu, včetně vybudování potřebné infrastruktury pro 

volnočasové aktivity. 

III. Obnovitelné zdroje energie a odpadového hospodářství 

• Využívání obnovitelných zdrojů energie. 

• Snížení energetické náročnosti provozu budov. 

• Realizace pilotního projektu bioplynové stanice s kogenerací. 

                                                           
23

 Webové stránky Jesenické místní akční skupiny. [online]. 2013 [cit. březen 2013]. Dostupné z WWW: 
<http://www.jemas.eu/> 
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IV. Optimalizace multifunkčního zemědělství 

• Vznik malých zpracovatelských kapacit. 

• Údržba krajiny. 

• Minimalizace negativních dopadů zemědělské výroby na životní prostředí. 

• Revitalizace dnes nevyužitých zemědělských staveb. 

 

3.2.4 Formy a realizace partnerství 

 

 Prostřednictvím přeshraniční spolupráce financované z Phare CBC a Interreg IIIA jsou 

již několik let pořádány na celém území Jesenické místní akční skupiny společné partnerské 

kulturní, sportovní, ale také například investiční akce ve spolupráci s polskými partnery. 

Členské obce JEMAS mají také další partnery, a to na území zemí jako jsou například 

Německo, Francie, Slovensko, Švédsko, Dánsko a mnoho dalších. 

 

3.2.5 Realizované projekty Jesenické místní akční skupiny 

 

 Jak bylo uvedeno výše, nejvíce projektů je financováno díky dotacím ze Státního 

fondu malých projektů Phare CBC. V následující níže uvedené tabulce můžeme vidět alespoň 

pár příkladů projektů česko – polské přeshraniční spolupráce. 

 

 Kromě těchto projektů se Jesenická místní akční skupina zabývá i dalšími projekty. 

Tematicky nejbližší je této práci projekt s názvem „Venkov je můj domov“. I přesto, že není 

vyloženě zaměřen na podporu zemědělství, zabývá se rozvojem venkova, a jeho účelem je 

oživit venkov mladými lidmi. Nejen Jesenicko, ale i celý Olomoucký kraj, se totiž 

dlouhodobě potýká s problémem odchodu mladých lidí po studiu na středních a vysokých 

školách do jiných měst a mimo území Olomouckého kraje. Jsou to právě představitelé obcí, 

mikroregionů a neziskových organizací, kteří by měli chtít, a mohou vytvořit těmto mladým 

lidem zázemí a podmínky k životu na vesnicích. 

 „Rozvoje venkova je dosahováno přeškolením zájemců o účast projektu na tzv. 

manažery venkova, kteří vyhledávají finanční zdroje, a píší žádosti o podporu z fondů 

Evropské unie a dalších zdrojů, na základě již zpracovaných, a nebo nově vyhledaných, 
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vytvořených projektových námětů obcí, mikroregionů, místních akčních skupin a 

neziskových organizací na venkově.“24 

 Celý projekt je financován a podporován z Evropského sociálního fondu v rámci 

Společného regionálního operačního programu Olomouckého kraje, opatření 3.2 Podpora 

sociální integrace v regionech. 

 

Tabulka 3.2.1: Příklady realizovaných projektů Jesenické místní akční skupiny 

Žadatel Název projektu 

Jeseník Nostalgické vlaky Jeseník – Nysa, Nysa – Jeseník 

Jeseník Měsíční zpravodaj mikroregionu Jesenicko – polská verze 

Jeseník Poznej svého souseda – přeshraniční aktivity dětí a mládeže 

Mikroregion 

Jesenicko 

Studie informačního a orientačního systému Mikroregionu Jesenicko 

MKZ Jeseník Česko – polská kulturní spolupráce 

Jeseník Revitalizace náměstí Hrdinů 

Zlaté Hory ZLATÉ DNY 2004 – historická bitva 

Javorník Dovybavení úseku – Javorník – hraniční přechod Lutynia – Travná – 

Středosudetské silniční trasy prvky turistické infrastruktury 

Smyčcový 

orchestr Jeseník 

1. Dětská olympiáda – zimní část 

Zdroj: Webové stránky JEMAS, vlastní zpracování 

 

 

 Zemědělstvím a zemědělskou výrobou se Jesenická místní akční skupina zabývá ve 

své rozvojové ose IV – Optimalizace multifunkčního zemědělství. Mottem této osy je 

„Zemědělství – neopomenutelná součást rozvoje cestovního ruchu na Jesenicku. Již z tohoto 

motta si můžeme všimnout, že místní akční skupina si je vědoma role a důležitosti 

zemědělství při rozvoji cestovního ruchu.  

 Cílovou skupinu v této čtvrté prioritní ose jsou především zemědělci, kteří hospodaří 

na Jesenickou, a zároveň mohou hospodařit v jakékoliv formě. 

 

 

                                                           
24

 Informační bulletin k projektu Venkov je můj domov,  
dostupné z http://www.jemas.eu/download/venkov_je_muj_domov.pdf 
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Za kritické oblasti JEMAS považuje:25 

• stagnaci zemědělství a venkova, 

• zhoršení stavu v oblasti údržby krajiny, 

• nestabilitu v zemědělství v důsledku měnících se podmínek v rezortu zemědělství. 

 

Jako cíle jsou v této prioritní ose stanoveny:26 

• vznik malých zpracovatelských kapacit, 

• údržba krajiny, 

• minimalizace negativních dopadů zemědělské výroby na životní prostředí, 

• revitalizace dnes nevyužitých zemědělských staveb. 

 

 Jako každá prioritní osa, tak i tato se skládá z několika priorit. V tomto případě se 

jedná o čtyři priority, které jsou následující:27 

 

 

Priorita č. 11 : Vznik malých zpracovatelských kapacit. 

 

Cílem priority je: 

 Maximálně využít kvalitní místní surovinu k výrobě regionálních specialit a tak zlepšit 

odbytové možnosti místních zemědělců a rozšířit nabídku pro návštěvníky. 

 

Opatření 11.1. Podpora vzniku zpracovatelských provozoven v regionu. 

Aktivity: 

11.1.1. Podpora investic do malokapacitní porážky hospodářských zvířat. 

11.1.2. Podpora investic do malokapacitní provozovny na zpracování mléka. 

11.1.3. Podpora investic do malokapacitních zpracoven ovoce. 

 

 

 

                                                           
25

  Rozvojová osa IV. [online]. 2013 [cit. březen 2013]. Dostupné z WWW:<http://www.jemas. 
eu/download/rozvojova_osa_IV.pdf /> 
26

 Rozvojová osa IV. [online]. 2013 [cit. březen 2013]. Dostupné z WWW:<http://www.jemas. 
eu/download/rozvojova_osa_IV.pdf /> 
27

 Rozvojová osa IV. [online]. 2013 [cit. březen 2013]. Dostupné z WWW:<http://www.jemas. 
eu/download/rozvojova_osa_IV.pdf /> 
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Opatření 11.2. Certifikace místních potravinářských výrobků. 

Aktivity: 

11.2.1. Zpracovat pravidla pro certifikaci. 

11.2.2. Zavádění certifikátů potravinářských výrobků. 

11.2.3. Marketing a propagace výrobků. 

 

Priorita č. 12: Péče a údržba krajiny. 

 

Cílem priority je: 

 Zabezpečit celoplošnou údržbu všech zemědělských pozemků a optimalizace využití 

rostlinného materiálu. 

 

Opatření 12.1. Údržba pozemků zejména v turisticky využívaných oblastech. 

Aktivity: 

12.1.1. Zmapovat neudržované pozemky zejména v turisticky využívaných oblastech. 

12.1.2. Podpora investic do strojů na údržbu krajiny. 

12.1.3. Podpora obnovy a vzniku ovocných sadů. 

12.1.4. Podpora pozemkových úprav. 

 

Opatření 12.2. Rozvoj energetického využití rostlinného materiálu. 

Aktivity: 

12.2.1. Zmapovat jakým způsobem se nakládá s posekaným materiálem. 

12.2.2. Podpora investic do energetického využití nebo ekologické likvidace. 

 

Priorita č. 13: Minimalizace negativních dopadů zemědělské výroby na životní prostředí. 

 

Cílem priority je: 

 Podpořit odstranění starých ekologických zátěží a podpora moderních technologií. 

 

Opatření 13.1. Zmapování starých ekologických zátěží. 

Aktivity: 

13.1.1. Mapování potřeb a podpora investic do likvidace starých ekologických zátěží. 

13.1.1. Studie využití moderních technologií snižující ekologickou zátěž. 
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Opatření 13.2. Využití vhodných technologií k odstraňování ekologických zátěží. 

Aktivity: 

13.2.1. Podpora investic do likvidace starých ekologických zátěží. 

13.2.2. Podpora moderních technologií snižující ekologickou zátěž. 

13.2.3. Přímé investice do likvidace. 

 

Priorita č. 14: Revitalizace dnes nevyužitých zemědělských staveb. 

 

Cílem priority je: 

 Zmapovat nevyužívané objekty a zpracovat „studie“ jejich možného využití. 

 

Opatření 14.1. Zpracovat databázi nevyužívaných objektů včetně informací o vlastnických 

vztazích. 

Aktivity: 

14.1.1. Vytvořit databázi jednotlivých objektů. 

14.1.2. Marketing nevyužívaných objektů na podporu podnikání. 

14.1.3. Podpora využití nemovitostí pro podnikání. 

14.1.4. Podpora revitalizace jednotlivých objektů. 

14.1.5. Podpora likvidace jednotlivých objektů, které ohrožují a hyzdí vzhled krajiny. 

 

 

3.3 Zemědělské podniky v okrese Jeseník 

 

 I přesto, že okres Jeseník je nejmenším okresem Olomouckého kraje, počet 

zemědělských podniků je zde i tak docela vysoký. Mohli bychom si myslet, že zde bude 

využíváno spíše potenciálu okresu v oblasti lesnictví a lesního průmyslu, ale ani zemědělci 

zde nejsou pozadu.  

 Jak už bylo výše zmíněno, z celkové rozlohy okresu Jeseníku 719 km2 zaujímá 

zemědělská půda 33, 4 % a podíl orné půdy je 20, 3 %. K 31. 12. 2011 bylo v okrese Jeseník 

registrováno přesně 222 zemědělských podniků. V níže uvedené tabulce a grafu můžeme 

vidět vývoj celkového počtu zemědělských podniků v okrese Jeseník za roky 2008 až 2011.  
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Lze si všimnout, že vývoj počtu podniků má rostoucí tendenci, což může mít pozitivní vliv na 

ekonomiku okresu. Pokud samozřejmě podniky nejsou výrazně ztrátové, ale to by spíše 

ukončily činnost, než pokračovaly v provozu. 

 

Tabulka 3.3.1: Vývoj celkového počtu zemědělských podniků v okrese Jeseník v letech 2008 až 

2011 

Rok 2008 2009 2010 2011 

Počet podniků 200 217 216 222 

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ, vlastní zpracování 

 

 Tento graf ukazuje, jak výrazně se zvýšil počet zemědělských podniků v okrese 

Jeseník mezi roky 2008 a 2011. 

 

Graf 3.3.1: Vývoj celkového počtu zemědělských podniků v okrese Jeseník v letech 2008 až 2011 

 
Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ, vlastní zpracování 

 

 Pro tuto práci jsou ale nejdůležitější co nejvíce aktuální data, tedy data k 31. 12. 2011. 

Následující tabulka a graf zobrazuje rozdělení celkového počtu zemědělských podniků podle 

rozlohy jejich zemědělské půdy. Je zajímavé, že dokonce dva podniky nemají ke své činnosti 

žádnou zemědělskou půdu. Nejvíce podniků hospodaří na ploše do 4, 99 hektarů. O málo 

nižší počet podniků se nachází na půdě o rozměru od 10 do 49, 99 hektarů.  Překvapivě i 

na ploše půdy vyšší jak 500 hektarů podniká dvanáct zemědělských podniků. 
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Tabulka 3.3.2: Počet zemědělských podnik

 v tom s rozlohou země

celkem žádná 0 – 4,99 

222 2 79 

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ, vlastní zpracování

 

Graf 3.3.2: Počet zemědělských podnik

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ, vlastní zpracování
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Graf 3.3.3: Procentuální podíl rozlohy zem

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ, vlastní zpracování

 

 

 V následujících odstavcích budou popsány vybrané zem

Jeseník. Tyto subjekty byly také osloveny pro vypln

Jedná se jak o menší a drobné zem

 

Firma Bečičková Tamara Vlč

 Tato rodinná firma se vě

okolo 1 100 ha. 

Webové stránky:http://www.statek.jesenicko.com/

 

Zemědělské družstvo „Agroholding“ Bernartice

 Družstvo bylo založeno v

ha. Činnost družstva se týká tradi

technických plodin, chov dobytka a produkce konzumních

se zabývají také oblastí stavebnictví, opravárenství a prodejem kotl

Webové stránky:http://www.agroholding.cz/kontakty.php
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: Procentuální podíl rozlohy zemědělských podniků na celkovém poč

SÚ, vlastní zpracování 

následujících odstavcích budou popsány vybrané zemědělské subjekty z

Jeseník. Tyto subjekty byly také osloveny pro vyplnění dotazníku k této diplomové práci. 

Jedná se jak o menší a drobné zemědělce, ale také i o větší zemědělce a země

ková Tamara Vlčice statek 

Tato rodinná firma se věnuje zemědělské a rostlinné výrobě. Rozloha jejich p

http://www.statek.jesenicko.com/ 

družstvo „Agroholding“ Bernartice 

Družstvo bylo založeno v roce 1993 a jeho rozloha se nyní rozkládá na vým

innost družstva se týká tradiční zemědělské výroby, což je pě

technických plodin, chov dobytka a produkce konzumních vajec. Kromě zem

se zabývají také oblastí stavebnictví, opravárenství a prodejem kotlů na spalování biomasy.

http://www.agroholding.cz/kontakty.php 
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ělce a zemědělská družstva. 

ě. Rozloha jejich půdy činí 

roce 1993 a jeho rozloha se nyní rozkládá na výměře 3 000 

lské výroby, což je pěstování obilovin, 

ě zemědělské výroby 

ů na spalování biomasy. 
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Agroprodukt Supíkovice spol. s.r.o. 

 Tato zemědělská společnost vznikla v roce 1992 a v současné době hospodaří na asi 

700 ha zemědělské půdy. Zaměřuje se jak na rostlinnou výrobu, tak i na zemědělskou výrobu, 

a to především na chov skotu bez tržní produkce mléka a na chov prasat. 

Webové stránky: http://www.selska.cz/agroprodukt-supikovice/10-kontakt/ 

 

Agro A.R.W, s.r.o. 

 Společnost byla založena v roce 1993, kdy se nejdříve zabývala zejména zemědělskou 

výrobou, ale také i živočišnou. Společnost následně rozšířila svou činnost také o prodej 

zemědělské techniky. Kolem roku 2010 ukončili výrobu mléka a pěstování tržních plodin a 

směřovali ke chovu krav bez tržní produkce mléka a produkci zástavového skotu. Od konce 

roku 2010 je jejich zemědělská výroba převedena na ekologické hospodaření. 

Webové stránky: http://www.agroarw.cz/ 

 

AGROPARKL, spol. s.r.o. 

 Tato společnost se zabývá výrobou zemědělských produktů. 

 

Agro Česká Ves s.r.o. 

 Společnost byla také založena již v roce 1993, takže svou činnost provozuje téměř 20 

let. Hospodaření se snaží provozovat v souladu s pravidly trvale udržitelného rozvoje. Hlavní 

činnost společnosti je chov skotu bez tržní produkce mléka. Kromě živočišné výroby 

provozují i rostlinnou výrobu, která obstarává krmivo nejen pro jejich vlastní skot, ale slouží 

také k prodeji. 

Webové stránky: http://www.agrocv.cz/ 

 

Zemědělské družstvo Jeseník 

 Pozemky Zemědělského družstva Jeseník činí výměru 1 912 ha. Rostlinná výroba se 

specializuje na pěstování objemných krmiv pro dojnice. Do hlavní činnosti patří chov 

mléčných dojnic, a jako doplňková činnost je chov skotu bez tržní produkce mléka a chov 

ovcí a koz. 

Webové stránky:http://www.zdjesenik.cz/ 
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SABAS, spol. s.r.o. 

 Tato firma vznikla již v roce 1993 a nyní zaměstnává 68 zaměstnanců. Její hlavní 

náplní je zemědělská a obchodní činnost. 

Webové stránky: http://www.sabas.unas.cz/ 

 

Ekoranch NA3 

 Ekoranch NA3 je rodinná farma, která se zaměřuje na ekologické zemědělství. Zabývá 

se chovem skotu bez tržní produkce mléka a prodejem zástavového skotu, chovem koní a 

sklizní píce z travních kultur. Současná výměra pozemků této farmy je přes 300 ha. 

Webové stránky: http://www.na3.cz/ 

 

Ekofarma Rybár 

 Další farma, která se věnuje ekologickému zemědělství, je Ekofarma Rybár. Počátek 

její činnosti můžeme psát již od roku 1993. Hospodaření se zaměřuje na chov kraj bez tržní 

produkce mléka, odchov zástavového skotu, chov koní, agroturistiku, produkci vlastních 

krmiv a údržbu krajiny. Celá farma se rozkládá na ploše 520 ha. 

Webové stránky: http://www.ekofarmarybar.com/ 

 

Prontus Agro s.r.o. 

 Společnost Prontus Agro se zabývá zemědělskou výrobou, pastevním chovem dobytka 

masného typu, ale také poskytováním služeb v oblasti cestovního ruchu. 

 Společnost začala působit od roku 1997 a zabývala se chovem dobytka, a od roku 

2006 doplnila svou činnost o poskytování služeb v oblasti agroturistiky a cestovního ruchu a 

začala provozovat penzión Ranč pod Rejvízem. 

 Zemědělská činnost této společnosti se týká zejména chovu pastevního skotu bez tržní 

produkce mléka, prodeje zástavového skotu, údržby krajiny v rámci SHZP, pěstováním 

tržních plodin (cca 90 ha orné půdy) a chovem koní. 

Webové stránky: http://www.prontus.cz/ 

 

 Poslední tabulka a graf, uvedené v této kapitole, zobrazují, které zemědělské subjekty 

podnikající na Jesenicku pobírají dotace ze Státního intervenčního fondu. 

 Jedná se o sumu dotací poskytnutých již od roku 2004 až do roku 2013. Proto se výše 

částek dotace u některých podniků velmi liší. Ne všechny organizace totiž začali čerpat dotace 

již od roku 2004. Zemědělské družstvo Jeseník je příjemce dotace ze Státního intervenčního 
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fondu již od roku 2004, a proto částka dotace je z uvedených organizací zcela nejvyšší. 

Příjemcem s druhou nejvyšší částkou dotací je JAGOS, který přijímá dotace od roku 2005. 

Zemědělské družstvo Agroholding čerpá dotace stejně jako jesenické družstvo již od roku 

2004. 

Tabulka 3.3.3: Dotace poskytnuté zemědělským podnikům ze SZIF za období 2004 - 2013 

Název organizace Částka v CZK 

AGRO A.R.W., s.r.o. 75 334 701,63 

AGRO Česká Ves, s.r.o. 89 055 476,96 

AGROPARKL – spol.s.r.o. 123 438 464,78 

AGROPRODUKT SUPÍKOVICE spol. s.r.o. 49 127 396,94 

JAGOS, spol. s.r.o. 163 442 340,76 

Prontus agro, s.r.o. 62 857 640,36 

SABAS spol., s.r.o. 115 760 722,18 

ZD Agroholding 160 962 060,53 

ZD Jeseník 215 564 038,08 

Zdroj: Státní zemědělský intervenční fond, vlastní zpracování 

Graf 3.3.4: Dotace poskytnuté ze Státního intervenčního fondu za období 2004 - 2013 

 
Zdroj: Státní zemědělský intervenční fond, vlastní zpracování 

 

 Jak se k problematice zemědělství a jeho rozvoje na Jesenicku staví jednotlivé 

podniky, bude řešeno v další kapitole.  
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4 Zhodnocení a možnosti rozvoje zemědělství na Jesenicku 

 

 Tato kapitola se bude zabývat zejména dotazníkem, jeho zpracováním a 

vyhodnocením, ale také budou zde rozebrány možnosti rozvoje zemědělství na Jesenicku, 

které vyplývají z předchozích kapitol. 

 

4.1 Metodika výzkumu 

 

4.1.1 Přípravná fáze 

Definování problému a cíle 

 Jesenicko jako venkovský region se potýká s problémem nedostačeného rozvoje a 

vysoké míry nezaměstnanosti. Pokud se najde někdo, kdo se o rozvoj snaží, vždy se ubírá 

směrem k cestovnímu ruchu. Je nutno si však uvědomit, že venkovskému regionu může 

pomoci i rozvoj zemědělství. Na základě provedeného výzkumu by mělo být zjištěno, zda by 

bylo možno zaměstnat v zemědělství více lidí, zda je v okrese dostatečně kvalifikovaná 

pracovní síla pro práci v zemědělství, a dále také zda zemědělské subjekty využívají dotace a 

vyvážejí produkty své zemědělské činnosti. 

Zdroje informací 

 Hlavním zdrojem informací tohoto výzkumu byla pouze primární data, která byla 

získaná prostřednictvím dotazníku, který byl umístěný na internetových stránkách. 

Dotazník 

 Veškerá primární data byla získána prostřednictvím dotazníků na internetu. Dotazník 

byl volně přístupný veřejnosti, a to na dotazníkovém nástroji společnosti Google. Dotazník 

obsahoval dohromady 19 otázek a využil otázek uzavřených, otevřených a identifikačních. 

Velikost zkoumaného souboru 

 Tento výzkum byl uskutečněn prostřednictvím elektronického dotazování. 

Respondenti byli osloveni přes e – mail. Celkem bylo osloveno 25 subjektů, jejichž e- 

mailový kontakt byl k dispozici na webovém portálu www.firmy.cz.  

Pilotáž 

 Pilotáže, jako podstatné součásti přípravné fáze, se zúčastnili rodinní příslušníci a 

známí, aby odhalili případné nesrovnalosti. Vše ale bylo v pořádku, a bez problému mohlo 

dojít k rozesílání dotazníků. 
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Časový harmonogram výzkumu 

 Marketingový výzkum se začal realizovat od měsíce listopadu roku 2012, a ukončen 

byl v měsíci březnu roku 2013. V průběhu těchto pěti měsíců proběhly všechny činnosti 

marketingového výzkumu. 

Náklady výzkumu 

 Mezi jednu z výhod elektronického dotazování patří jeho finanční nenáročnost. 

Protože služba Google poskytuje možnost vytvoření dotazníku zcela zdarma, náklady na jeho 

vypracování byly tedy nulové. Jediné náklady spojené s dotazníkem byly náklady obětované 

příležitostí, jelikož vytvoření dotazníku bylo časově náročné. 

 

4.1.2 Realizační fáze 

Sběr údajů 

 Sběr údajů přes dotazníky probíhal v období od 20. února 2013 do 15. března 2013, 

tedy celkem 24 dní. Nebylo nutné dobu prodlužovat, jelikož všechny e – maily byly rozeslány 

k 20. únoru 2013, očekávalo, že dotazník vyplní ihned, nebo jej nevyplní vůbec. Návratnost 

výzkumu bylo celkem 14 kompletně vyplněných dotazník. Velké množství z dotazníků bylo 

vyplněno ihned po odeslání e- mailů, což svědčí o tom, že pro ně není problém obětovat pár 

minut pro vyplnění dotazníku. 

Zpracování údajů 

 Údaje z dotazníků byly zpracovány již přes službu Google, ale pro lepší přehlednost 

byly převedeny do tabulkového editoru MS Excel, kde došlo k jejich úpravě a zpracování do 

tabulek a grafů. 

 

4.2 Analýza a vyhodnocení dotazníku 

 

Otázka č.1 : Myslíte si, že má okres Jeseník dobré podmínky pro zemědělskou činnost? 

 Tato otázka měla zjistit, jak zemědělské podniky hodnotí podmínky pro zemědělství, 

tedy například kvalitu a rozlohu zemědělské půdy v okrese, nebo i podmínky pro podnikání 

v této oblasti. Jak dotazovaní odpovídali, je zaznamenáno v níže uvedené tabulce.  

 

Tabulka 4.2.1: Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 1 

odpověď ano spíše ano spíše ne ne 
počet 4 6 4 0 

Zdroj: vlastní vypracování 



 

 Z grafu si lze všimnout, že více jak 70 % respondent

zemědělskou činnost za dostač

přesto, že procento kladných odpov

věci, které by bylo potřeba vylepšit. 

 

Graf 4.2.1: Zobrazení odpovědí na otázku 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka č. 2: Myslíte si, že v

v zemědělství? 

 Druhá otázka se ptá respondent

tázaných se domnívá, že lidé jsou dostate

může být také z toho důvodu, že v

zemědělská, a proto tedy mohou být místní obyvatelé spíše vzd

 

Tabulka 4.2.2: Vyhodnocení odpov

odpověď ano 
počet 5 

Zdroj: vlastní zpracování 
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1. Myslíte si, že má okres Jeseník dobré podmínky pro zemědělskou 
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grafu si lze všimnout, že více jak 70 % respondentů považuje podmínky pro 

innost za dostačující, a zbylých necelých 30 % je opačného názoru. Tudíž i 

esto, že procento kladných odpovědí je poměrně vysoké, stále podle odpovídajících existují

řeba vylepšit.  

ědí na otázku č. 1 

. 2: Myslíte si, že v okrese Jeseník jsou lidé dostatečně kvalifikovaní pro práci 

Druhá otázka se ptá respondentů na názor o kvalifikovanosti lidí na Jesenicku. V

tázaných se domnívá, že lidé jsou dostatečně kvalifikovaní, ale 43 % odpově

ůvodu, že v okrese Jeseník není zřízena žádná odborná 

lská, a proto tedy mohou být místní obyvatelé spíše vzdělanější v jiných oborech. 

: Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 2 
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Graf 4.2.2: Zobrazení odpovědí na otázku 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka č. 3: Myslíte si, že je zem

důležitou pro jeho rozvoj? 

 Dlouhodobým problémem Jesenicka je, že se stává venkovským regionem a nijak se 

nerozvíjí. K této problematice sm

zemědělství právě při rozvoji tohoto okresu. Z

negativní postoj, a více jak 50 % dotazovaných si myslí, že zem

důležitá pro rozvoj okresu. 

 

Tabulka 4.2.3: Vyhodnocení odpov

odpověď ano 
počet 0 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 4.2.3: Zobrazení odpovědí na otázku 

Zdroj: vlastní zpracování 
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pro práci v zemědělství?
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3. Myslíte si, že je zemědělská činnost v okrese Jeseník považována 

za důležitou pro jeho rozvoj?
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ědí na otázku č. 2 

. 3: Myslíte si, že je zemědělská činnost v okrese Jeseník považována za 

Dlouhodobým problémem Jesenicka je, že se stává venkovským regionem a nijak se 
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: Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 3 

spíše ano spíše ne ne 
6 4 4 

ědí na otázku č. 3 

36%

21%

2. Myslíte si, že v okrese Jeseník jsou lidé dostatečně kvalifikovaní 

pro práci v zemědělství?

ano

spíše ano

spíše ne

ne

43%

3. Myslíte si, že je zemědělská činnost v okrese Jeseník považována 

za důležitou pro jeho rozvoj?

ano

spíše ano

spíše ne

ne

 

okrese Jeseník považována za 

Dlouhodobým problémem Jesenicka je, že se stává venkovským regionem a nijak se 

ěla zjistit názor o důležitosti 

dí dotazovaných vyplývá spíše 

ě ělská činnost není příliš 

 



 

 

Otázka č. 4: Myslíte si, že je zem

konkurenceschopná v porovnání s

 Čtvrtá otázka slouží ke zjišt

konkurovat ve výrobě a především vývozu s

Celých 50 % se domnívá, že zem

ne.  

 

Tabulka 4.2.4: Vyhodnocení odpov

odpověď ano 
počet 1 

Zdroj: vlastní zpracování 

¨ 

Graf 4.2.4: Zobrazení odpovědí na otázku 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 4.2.5: Zobrazení odpovědí na otázku 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka č. 6: Využili byste v budoucnosti tuto možnost zapojení se do projektu?

 Šestá otázka se také týká projekt

možnost se do takového projektu v

vysoké procento, celých 79 %. Zbylých 21 % by tuto možnost neuvítalo.

 

Tabulka 4.2.6: Vyhodnocení odpov

odpověď ano 
počet 11 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 4.2.6: Zobrazení odpovědí na otázku 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

57%

5. Využili jste někdy v minulosti možnost zapojit se do projektu 

financovaného z Evropské unie?

21%

6. Využili byste v budoucnosti tuto možnost zapojení se do projektu?
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ědí na otázku č. 5 

budoucnosti tuto možnost zapojení se do projektu?

týká projektů Evropské unie, ale ptá se na to, zda by využili 

možnost se do takového projektu v budoucnosti zapojit. Ano na tuto otázku odpov

vysoké procento, celých 79 %. Zbylých 21 % by tuto možnost neuvítalo. 

: Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 6 

ne 
3 

ědí na otázku č. 6 

43%

5. Využili jste někdy v minulosti možnost zapojit se do projektu 

financovaného z Evropské unie?

ano

ne

79%

6. Využili byste v budoucnosti tuto možnost zapojení se do projektu?

ano

ne

 

budoucnosti tuto možnost zapojení se do projektu? 

 Evropské unie, ale ptá se na to, zda by využili 

budoucnosti zapojit. Ano na tuto otázku odpovědělo velmi 

 

ano

ano



 

 

Otázka č. 7: Využíváte nějaký druh dotace? Pokud ano, napište v

 Finanční podpora při zem

Proto sedmá otázka má zjistit, zda dotazované zem

nebo nevyužívají. Celkem 64 % odpov

nevyužilo. 

 

Tabulka 4.2.7: Vyhodnocení odpov

odpověď ano 
počet 9

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 4.2.7: Zobrazení odpovědí na otázku 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka č. 8: Pokud jste v p

využíváte. 

 Na tuto otázku odpovídali pouze ti, kte

otevřená a respondenti tedy mohli napsat jakoukoliv odpov

využívají, je následující: 

o SAPS (Jednotná platba na plochu)

o LFA (Metodika stanovení mén

o Dotace na pozemky 

o KBTPM (Kráva bez tržní produkce mléka)

o EAFRD – AEO (Evropský zem

Agroenvironmentální opat

36%

7. Využíváte nějaký druh dotace? Pokud ano, napište v další otázce 

52 

ějaký druh dotace? Pokud ano, napište v další otázce jaké.

zemědělské činnosti je velmi důležitá, zejména v

Proto sedmá otázka má zjistit, zda dotazované zemědělské subjekty využívají tuto možnost 

nebo nevyužívají. Celkem 64 % odpovědělo ano a dotace využívají, a 36 % dotace prozatím 

: Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 7 

ne 
9 5 

ědí na otázku č. 7 

Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ano, napište, 

Na tuto otázku odpovídali pouze ti, kteří čerpají jakýkoliv druh dotací. Otázka byla 

ená a respondenti tedy mohli napsat jakoukoliv odpověď. Seznam dotací, které 

SAPS (Jednotná platba na plochu) 

novení méně příznivých oblastí) 

KBTPM (Kráva bez tržní produkce mléka) 

AEO (Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 

Agroenvironmentální opatření) 

64%

7. Využíváte nějaký druh dotace? Pokud ano, napište v další otázce 

jaké.

ano

ne

další otázce jaké. 

ležitá, zejména v dnešní době. 

lské subjekty využívají tuto možnost 

lo ano a dotace využívají, a 36 % dotace prozatím 

 

li ano, napište, jaké dotace 

erpají jakýkoliv druh dotací. Otázka byla 

ěď. Seznam dotací, které 

lský fond pro rozvoj venkova – 

ano



 

o EAFRD – PRV (Evropský zem

venkova) 

o SZIF (Státní zemědělský interven

o dotace na údržbu krajiny

 

Otázka č. 9: Jakou velikost mají p

 Devátá otázka se dotazuje na vým

pozemky o velikosti do 50 hektar

hektarů, a pouhých 7 % respondent

 

Tabulka 4.2.8: Vyhodnocení odpov

odpověď 0 - 50 
počet 8 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 4.2.8: Zobrazení odpovědí na otázku 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka č. 10: Chováte také užitková zví

 Další otázka se ptá země

zvířata. Odpověď ano zvolilo 79 %, a ne

zvířata jsou často k zemědělské 

zemědělského subjektu. 

 

 

 

14%

22%

7%

9. Jakou velikost mají přibližně Vaše pozemky v hektarech?
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PRV (Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 

ě ělský intervenční fond) 

dotace na údržbu krajiny 

. 9: Jakou velikost mají přibližně Vaše pozemky v hektarech?

Devátá otázka se dotazuje na výměru pozemku respondentů. Celých 58 % má 

pozemky o velikosti do 50 hektarů, 14 % od 50 do 500 hektarů, 22 % od 500 do 1

, a pouhých 7 % respondentů má pozemky větší jak 1 000 hektarů. 

: Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 9 

50 - 500 500 - 1000 1000 a více
2 3 1 

ědí na otázku č. 9 

. 10: Chováte také užitková zvířata? 

Další otázka se ptá zemědělců, zda ke své zemědělské činnosti chovají také užitková 

 ano zvolilo 79 %, a ne odpovědělo 21 %. Z toho je zř

ě ělské činnosti využívána, a mnohdy představují veškerou 

57%

7%

9. Jakou velikost mají přibližně Vaše pozemky v hektarech?

0 - 50

50 - 500

500 - 1000

1000 a více

lský fond pro rozvoj venkova – Program rozvoje 

hektarech? 

ů. Celých 58 % má 

ů, 22 % od 500 do 1 000 

 

1000 a více 

 

innosti chovají také užitková 

toho je zřejmé, že užitková 

ředstavují veškerou činnost 

1000 a více



 

Tabulka 4.2.9: Vyhodnocení odpov

odpověď ano 
počet 11 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 4.2.9: Zobrazení odpovědí na otázku 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka č. 11: Kolik zaměstnáváte zam

 Účelem další otázky bylo zjistit, kolik zam

Odpovědi z této otázky odpovídají tomu, jak velké mají subjekty pozemky. Nejvíce 

respondentů na otázku č. 9 odpov

z čehož vyplývá, že nebudou pot

odpovědi na otázku č. 11, kdy 79% respondent

 

Tabulka 4.2.10: Vyhodnocení odpov

odpověď 0 - 10 
počet 11 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

21%

10. Chováte také užitková zvířata?
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: Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 10 

ne 
3 

ědí na otázku č. 10 

ěstnáváte zaměstnanců? 

elem další otázky bylo zjistit, kolik zaměstnanců jednotlivé subjekty zam

odpovídají tomu, jak velké mají subjekty pozemky. Nejvíce 

č. 9 odpovědělo, že jejich pozemky dosahují maximáln

ehož vyplývá, že nebudou potřebovat zaměstnávat příliš moc lidí. A o tomto vypovídají 

11, kdy 79% respondentů zaměstnává maximálně do 10 zam

: Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 11 

10 - 20 20 - 30 30 a více 
2 1 0 

79%

10. Chováte také užitková zvířata?

ano

ne

 

 jednotlivé subjekty zaměstnávají. 

odpovídají tomu, jak velké mají subjekty pozemky. Nejvíce 

lo, že jejich pozemky dosahují maximálně 50 hektarů, 

íliš moc lidí. A o tomto vypovídají 

ě do 10 zaměstnanců. 

 

ano



 

Graf 4.2.10: Zobrazení odpovědí na otázku 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka č. 12: Byli byste ochotni zam

 I dvanáctá otázka se týká zam

jelikož nezaměstnanost v okrese je více než alarmující. 

záporně a nebyli by ochotni zamě

 

Tabulka 4.2.11: Vyhodnocení odpov

odpověď ano 
počet 1 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 4.2.11: Zobrazení odpovědí na otázku 

Zdroj: vlastní zpracování 
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11. Kolik zaměstnáváte zaměstnanců?

36%

12. Byli byste ochotni zaměstnat více lidí, než máte zaměstnáno 
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: Zobrazení odpovědí na otázku č. 11 

. 12: Byli byste ochotni zaměstnat více lidí, než máte zaměstnáno nyní?

I dvanáctá otázka se týká zaměstnanců, a to zda by byli ochotni zam

okrese je více než alarmující. Bohužel více jak 70 % odpov

 a nebyli by ochotni zaměstnat více lidí. 

: Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 12 

spíše ano spíše ne ne 
3 5 5 

: Zobrazení odpovědí na otázku č. 12 

79%

7%

11. Kolik zaměstnáváte zaměstnanců?

0 - 10

10 - 20

20 - 30

30 a více

7%

21%

36%

12. Byli byste ochotni zaměstnat více lidí, než máte zaměstnáno 

nyní?

ano

spíše ano

spíše ne

ne

 

ěstnáno nyní? 

, a to zda by byli ochotni zaměstnat více lidí, 

Bohužel více jak 70 % odpovědělo 

 

30 a více

spíše ano



 

Otázka č. 13: Vyvážíte produkty své zem

 V třinácté otázce bylo zám

produkty své činnosti nebo ne. 43 % odpov

vyváží.  

 

Tabulka 4.2.12: Vyhodnocení odpov

odpověď ano 
počet 8 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 4.2.12: Zobrazení odpovědí na otázku 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka č. 14: Pokud vyvážíte, ozna

 Na tuto otázku odpovídali pouze ti, kte

produkty své činnosti. Ze čtyř možností m

nejvyšší procento, přesně 50 %, vyváží do zahrani

% respondentů, a do Olomouckého kraje a okresu Jeseník 12 %.

 

Tabulka 4.2.13: Vyhodnocení odpov

odpověď 
okres 

Jeseník 
počet 1 

Zdroj: vlastní zpracování 
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13. Vyvážíte produkty své zemědělské činnosti?
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. 13: Vyvážíte produkty své zemědělské činnosti? 

inácté otázce bylo záměrem zjistit, zda dotazované zemědělské podniky vyvážejí 

innosti nebo ne. 43 % odpovědělo, že nevyvážejí své produkty, a zbylých 57 % 

: Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 13 

ne 
6 

: Zobrazení odpovědí na otázku č. 13 

. 14: Pokud vyvážíte, označte do jakých úrovní. 

Na tuto otázku odpovídali pouze ti, kteří v předchozí otázce odpov

čtyř možností měli tedy vybrat, do jaké úrovně vyvážejí. P

ř ě 50 %, vyváží do zahraničí. V rámci České republiky produkuje 25 

, a do Olomouckého kraje a okresu Jeseník 12 %. 

: Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 14 
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ě vyvážejí. Překvapivě 

eské republiky produkuje 25 
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Graf 4.2.13: Zobrazení odpovědí na otázku 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka č. 15: Kolik let provozujete zem

 Patnáctá otázka se dotazuje na délku provozování zem

odpovídajících v této oblasti podniká již více jak 15 let, 29 % naopak provozují zem

činnost maximálně pět let.  

 

Tabulka 4.2.14: Vyhodnocení odpov

odpověď 0 - 5 
počet 4 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 4.2.14: Zobrazení odpovědí na otázku 

Zdroj: vlastní zpracování 
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14. Pokud vyvážíte, označte do jakých úrovní:
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15. Kolik let provozujete zemědělskou činnost?
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: Zobrazení odpovědí na otázku č. 14 

provozujete zemědělskou činnost? 

Patnáctá otázka se dotazuje na délku provozování zemědělské 
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ní odpovědí na otázku č. 15 
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ě ělské činnosti. 36 % 

této oblasti podniká již více jak 15 let, 29 % naopak provozují zemědělskou 

 

 

Olomoucký kraj

Česká republika

15 a více



 

Otázka č. 16:V jakém mikroregionu provozujete zem

 Tato otázka je první otázkou ze 

dotazované respondenty do čtyř

svou činnost v mikroregionu Jesenicko. Dále pak 22 % podniká v

% v mikroregionu Javornicko a 7 % v

 

Tabulka 4.2.15: Vyhodnocení odpov

odpověď Jesenicko
počet 8 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 4.2.15: Zobrazení odpovědí na 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka č. 17: Do jaké věkové kategorie pat

 Sedmnáctá otázka je op

kategorie. Věkové kategorie do 25 let, od 35 do 49 let a od 50 do 59 let, tvo

procento u dotazovaných, tedy necelých 28 %. Pouze v

respondentů. 

 

Tabulka 4.2.16: Vyhodnocení odpov

odpověď do 25 let
počet 4 

Zdroj: vlastní zpracování 
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7%

16. V jakém mikroregionu provozujete zemědělskou činnost?
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. 16:V jakém mikroregionu provozujete zemědělskou činnost?

Tato otázka je první otázkou ze čtyř identifikačních otázek. Jejím úkolem je rozd

dotazované respondenty do čtyř mikroregionů. Nejvíce respondentů, což je 57 %, provozuje 

mikroregionu Jesenicko. Dále pak 22 % podniká v mikroregionu Žulo

mikroregionu Javornicko a 7 % v mikroregionu Zlatohorsko. 

: Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 16 

Jesenicko Javornicko Žulovsko Zlatohorsko
2 3 1 

: Zobrazení odpovědí na otázku č. 16 

ěkové kategorie patříte? 

Sedmnáctá otázka je opět identifikační a rozděluje respondenty podle v

kové kategorie do 25 let, od 35 do 49 let a od 50 do 59 let, tvo

procento u dotazovaných, tedy necelých 28 %. Pouze v kategorii od 26 do 34 let bylo 14 % 

: Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 17 

do 25 let 26 až 34 let 35 až 49 let 50 až 59 let
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Graf 4.2.16: Zobrazení odpovědí na otázku 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka č. 18: Vaše vzdělání je.

 Osmnáctá otázka se týká nejvyššího dosaženého vzd

vyplňovali dotazník. 57 % z

středoškolské s maturitou a 14 % st

 

Tabulka 4.2.17: Vyhodnocení odpov

odpověď základní
počet 0 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 4.2.17: Zobrazení odpovědí na otázku 

Zdroj: vlastní zpracování 
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18. Vaše vzdělání je:
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: Zobrazení odpovědí na otázku č. 17 

ělání je. 

Osmnáctá otázka se týká nejvyššího dosaženého vzdělání respondent

ovali dotazník. 57 % z nich má nejvyšší dosažené vzdělání vysokoškolské, 29 % 

maturitou a 14 % středoškolské bez maturity.  

: Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 18 
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Otázka č. 19: Vaše pohlaví. 

 Poslední identifikační, a zárove

na muže a ženy. Větší část respondent

 

Tabulka 4.2.18: Vyhodnocení odpov

odpověď muž 
počet 8 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 4.2.18: Zobrazení odpovědí na otázku 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.3 Závěrečné shrnutí výzkumu

 

Výzkum byl zaměřen zejména na 

• zaměstnanost v zemědě

• kvalifikovanost lidí pracujících 

• dotace, 

• vývoz produktů. 

 Většina respondentů na otázku, zda by byli ochotni zam

zaměstnáno nyní, odpovědělo negativn

 V otázce, která se dotazovala na kvalifikovanost pracovní síly, odpovídali respondenti 

také zejména negativně, a nedomnívají se, že by lidé na Jesenicku byli dostate

to, aby pracovali v zemědělství.

 64 % dotázaných u otázky, zam

dotace. V podotázce, která navazovala na otázku ohledn

43%

60 

 

ční, a zároveň poslední otázka dotazníku, měla rozd

část respondentů, tedy 57 %, byli muži, a zbylých 43 % byly ženy.

: Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 19 

žena 
6 

: Zobrazení odpovědí na otázku č. 19 

né shrnutí výzkumu 

en zejména na čtyři hlavní oblasti: 

ědělství, 

kvalifikovanost lidí pracujících v zemědělství, 

ů na otázku, zda by byli ochotni zaměstnat více lidí, než mají 

ě ělo negativně. Takovýchto odpovědí bylo přesně

otázce, která se dotazovala na kvalifikovanost pracovní síly, odpovídali respondenti 

ě, a nedomnívají se, že by lidé na Jesenicku byli dostate

ě ělství. 

64 % dotázaných u otázky, zaměřené na dotace, odpovědělo ano, a že využívají 

podotázce, která navazovala na otázku ohledně dotací, odpově

57%

19. Vaše pohlaví:

muž

žena

ěla rozdělit dotazované 

, tedy 57 %, byli muži, a zbylých 43 % byly ženy. 

 

ěstnat více lidí, než mají 

řesně 70 %.  

otázce, která se dotazovala na kvalifikovanost pracovní síly, odpovídali respondenti 

, a nedomnívají se, že by lidé na Jesenicku byli dostatečně vzdělaní na 

ě ělo ano, a že využívají 

 dotací, odpověděli přímo jaké 

žena
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druhy. Mezi nejčastější odpovědi patřil Státní zemědělský intervenční fond a Evropský 

zemědělský fond pro rozvoj venkova.  

 Otázka směřovaná k vývozu produktů jejich činnosti měla překvapivý výsledek. 57 % 

respondentů odpovědělo, že vyváží své produkty, a z toho 50 % vyváží až za hranice České 

republiky. 

 Z odpovědí tedy vyplývá, že mezi kritické oblasti v zemědělství na Jesenicku patří 

především nekvalifikovanost pracovní síly a negativní postoj k zaměstnání více lidí.  

 

4.4 Zhodnocení možností rozvoje zemědělství a návrhy opatření 

 

 Jelikož podíl zemědělských subjektů z celkového počtu registrovaných ekonomických 

subjektů v okrese Jeseník není příliš vysoký, nemůžeme proto považovat zemědělství zde za 

rozvinuté a vyspělé, tudíž stále existují oblasti, v kterých by se mohlo dále rozvíjet, a které by 

jej posunuly dopředu. Rozloha zemědělské půdy tvoří vysoké procento z celkové rozlohy 

okresu, které je 33, 4 %. Tomu odpovídá i počet zemědělských subjektů zde, kterých je k 31. 

12. 2011 celkem 220.  

 Pokud by došlo k tomu, že by se začal počet zemědělců na Jesenicku rapidně 

zvyšovat, mohlo by se stát, že by se zde již všichni touto činností neuživili a později by mohli 

zkrachovat. Samozřejmě situace by se lišila, pokud by zde přibývalo malých a drobných 

zemědělců, a jiné by to bylo u větších zemědělců a zemědělských družstev.  

 Je pravdou, že veškeré dění na Jesenicku je spojeno především s cestovním ruchem, 

jelikož se zde nachází významný turistický bod, a to Priessnitzovy léčebné lázně, ale také je 

zde nádherná příroda, která spoustu lidí láká k návštěvě. Přesto by se ale nemělo zapomínat 

na další oblasti, které by také přispěly k rozvoji, a neupínat se pouze na cestovní ruch. 

 

 Jak se k situaci zemědělství na Jesenicku staví samotní zemědělci, bylo zjištěno 

z dotazníku. Okres Jeseník vnímají jako dostatečně dobrý pro zemědělskou činnost, a jsou zde 

s podmínkami pro zemědělství spokojeni. Pracovní sílu ale jako dostatečně kvalifikovanou již 

nevnímají. Tento fakt se ale může změnit po uskutečnění projektu, jehož návrh bude uveden 

níže.  
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 Vysoké procento dotazovaných si také myslí, že zemědělská činnost není pro 

Jesenicko důležitá. S tím může být spojena i další otázka s negativním ohlasem, která se 

tázala na to, zda si myslí, že Jesenicko je v zemědělské činnosti dostatečně 

konkurenceschopné v porovnání s ostatními regiony.  

 

 Co se týče dotací, jako jedné z možnosti financování zemědělské činnosti, jsou téměř 

všechny oslovené subjekty znalé. 64 % z nich již někdy v minulosti dotace využilo, nebo stále 

využívá. Je to pro ně velké pozitivum, protože tyto získané finanční zdroje nemusí již nikdy 

v budoucnosti vracet, tak jako je tomu například u půjčky.  

 

 Velice podstatnou činností v zemědělství je vývoz produktů. Na vývoz byly zaměřeny 

i dvě otázky v dotazníku. První se ptala, zda vůbec vyvážejí, a druhá do jaké úrovně. 

Překvapivým výsledkem bylo vysoké procento respondentů, kteří vyvážejí a bylo jich 57 %, a 

ještě překvapivější pak procento subjektů, kteří vyvážejí až za hranice našeho státu. To je 

určitě velkým přínosem jak pro Českou republiku, tak ale zejména pro samotný okres Jeseník. 

Přínosem by pak bylo ještě zvýšení počtu vyvážejících, a to nejen do zahraničí, ale stačilo by i 

jen za hranice okresu. Svědčilo by to o kvalitě produktů a především o konkurenceschopnosti 

zemědělské činnosti v okrese. 

 

 Z předchozích kapitol vyplývá také fakt, že i v činnosti Jesenické místní akční skupiny 

(JEMAS) jsou možnosti rozvoje. Podle webových stránek JEMAS, které sloužily jako jediný 

zdroj informací o jejich činnosti, poslední projekt byl realizován v roce 2007. Což může být 

pro oblast Jesenicka obrovská ztráta, protože celých šest let je poměrně dlouhá doba. 

Jesenická místní akční skupina si totiž ve své strategii zvolila čtyři rozvojové osy, v rámci 

kterých by mohla realizovat velké množství projektů, který by mohly být zaměřeny jak na 

zemědělství, nebo cestovní ruch, ale také i na zaměstnanost. 

 

 Cílem této práce bylo také zjistit, zda by bylo možné díky rozvoji zemědělství snížit 

nezaměstnanost v okrese a zaměstnat lidi právě v této oblasti. Jelikož v dotazníku většina 

respondentů odpověděla záporně na otázku, zda by zaměstnali více lidí, než mají zaměstnáno 

nyní, tak existují dvě varianty důvodů, proč odpovídali záporně. Prvním může být, že už 

nepotřebují více lidí a počet jejich zaměstnanců jim naprosto vyhovuje. Nebo druhý důvod je, 

že by nové zaměstnance sice potřebovali, ale nemají dostatečné finanční zdroje pro jejich 

zaměstnání. Východiskem této situace by mohl být projekt financovaný ze zdrojů Evropské 
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unie. Na projekty směřovala také otázka v dotazníku a respondenti na ni odpovídali téměř 

kladně, dokonce někteří se již do nějakého projektu zapojili. 

 

 Nyní budou popsány návrhy na projekty, které by mohly být realizovány. 

 

 Prvním navržený projekt by byl zaměřený na zaměstnanost lidí, kteří by mohli být 

v budoucnu, po ukončení projektu, zaměstnáni v zemědělství. Účastníci projektu by prošli 

rekvalifikačními kurzy, a po jejich absolvování by obdrželi certifikát. Rekvalifikační kurzy by 

mohly být zaměřeny například na chovatele užitkových zvířat, řidiče traktoru a zemědělských 

strojů, nebo na základy administrativní práce v zemědělském podniku. Je nutné také 

zdůraznit, že na každého člověka, který by prošel tímto projektem, by byl zaměstnavateli 

poskytnut po dobu půl roku mzdový příspěvek ze zdrojů Evropské unie. To by mnohé 

zaměstnavatele mohlo přesvědčit o zaměstnání lidí z projektu, a projekt by se tak stal velmi 

úspěšným. 

 Druhý návrh projektu by spočíval ve vzdělávání lidí, kteří již v zemědělství pracují, 

především na vedoucích pozicích, kteří by se v rámci projektu dozvěděli o nových 

technologiích, navštívili nové ekologické farmy, velká zemědělská družstva a podobně, a tyto 

nové a inovační poznatky by mohli převést do své praxe 

 Poslední projekt, který by mohl realizován, by směřoval spíše na mezinárodní úroveň. 

Zástupci nějakého sdružení, které by zastřešovalo všechny zemědělské subjekty v okrese, by 

se vydali do zahraničního, podobně venkovsky problematického, regionu. Jednalo by se o 

takový zahraniční venkovský region, který by mohl ukázat a naučit, jak funguje efektivní 

politika rozvoje venkova, a jaké kroky k rozvoji podniknout. 

 Tyto tři navržené projekty by mohly být realizovány buď každý samostatně, nebo by 

se mohly spojit do jednoho a realizovat jako jeden větší a širší projekt. Realizace jedné 

z těchto dvou variant by pomohla ve vzdělávání pracovníků v zemědělství. 

 

 V okrese Jeseník se totiž nenachází žádná odborná střední zemědělská škola, nejbližší 

je až v sousedním okresním městě Šumperk. Místní obyvatelé okresu Jeseník mají tedy 

vzdělání v zemědělství pouze výjimečně, a to ještě pouze tehdy, pokud se po dostudování 

zemědělské školy vrátí do místa bydliště. A pokud se nezaměstnaný člověk zaregistruje na 

místní Úřad práce, není mu ani nabídnut žádný rekvalifikační kurz v oblasti zemědělství.  
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 Na závěr vyvstává otázka, kdo by navržené projekty realizoval. Tohoto úkolu by se 

měla ujmout Jesenická místní akční skupina. Jednak z toho důvodu, že je jednou z mála 

organizací na Jesenicku, která realizuje nebo realizovala projekty, takže by již nějaké 

zkušenosti mít měla. A také proto, že rozvojová osa ve strategii se zaměřuje na zemědělství. 
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5 Závěr 

 

 Cílem této diplomové práce bylo zjistit možnosti rozvoje Jesenicka v oblasti 

zemědělství, především jestli je možné v zemědělství zaměstnat více lidí, a pomoci tak 

nepříznivé situaci na trhu práce na Jesenicku. Dále bylo také cílem zjistit, jaký je stav 

zemědělství na Jesenicku a jaký má potenciál do budoucnosti. 

 

 V posledních letech se zemědělství věnuje stále větší pozornost. Je to zejména z toho 

důvodu, že zemědělství může být nástrojem, který by napomohl k rozvoji venkova a návratu 

obyvatel do venkovských oblastí. Politika zemědělství by tedy měla být čím dál více 

propojována s politikou rozvoje venkova.  

 

 Celé Jesenicko, které územně vymezují hranice okresu Jeseník, jako silně venkovský 

region potřebuje nové impulsy k tomu, aby se začalo rozvíjet pozitivním směrem.  

 

 Možnosti rozvoje by ale neměly směřovat pouze na jednu oblast. Touto oblastí bývá 

nejčastěji cestovní ruch. Ať už jsou to orgány místní samosprávy, nebo místní podnikatelé, 

všichni se domnívají, že pouze cestovní ruch a rozvoj turismu může Jesenicko zachránit a 

dovést ho k rozvoji. Je pravdou, že Jesenicko má pro cestovní ruch obrovský venkovský 

potenciál, protože se zde nacházejí Priessnitzovy léčebné lázně, ale i spoustu jiných turisticky 

atraktivních míst. Ubírání se tímto směrem však zastiňuje šanci k rozvoji v jiných oblastech. 

 

 Jednou z těchto oblastí, která by mohla být významná a podstatná pro rozvoj 

Jesenicka, je zemědělství. Na území okresu Jeseník se nachází poměrně velké množství 

zemědělských subjektů, poměr zemědělské půdy z celkové rozlohy okresu je také vysoký, a 

dokonce i místní zemědělci považují podmínky pro zemědělskou činnost jako dostačující. Tak 

proč se nerozvíjet právě v této oblasti? 

 

 Z výzkumu, provedeného pomocí dotazníku, které byl zaslán zemědělským 

subjektům, vyplynulo, že ke kritickým a problémovým oblastem v zemědělství patří 

nedostatečná kvalifikovanost pracovní síly pro práci v zemědělství, ale i nezájem zemědělců 

zaměstnat více lidí. Tento nezájem může být však způsoben nedostatkem finančních 

prostředků zemědělského subjektu. 
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 Právě Jesenická místní akční skupina by měla být více iniciativní, a společně se 

zemědělskými subjekty spolupracovat na projektu, který by napomohl rozvoji. Projekt by byl 

zaměřen nejen snížení nezaměstnanosti nebo na zaměstnání více lidí v zemědělství, ale také 

například i na marketing a reklamu, aby se Jesenicko stalo více konkurenceschopné 

v porovnání s ostatními regiony a vyváželo nadále v tak hojném počtu nejen za hranice 

okresu, ale také do zahraničí. Projekt tohoto typu zde totiž chybí.  

  

 Zemědělství by se tedy nemělo na Jesenicku vůbec podceňovat, a subjekty, které se 

snaží o rozvoj této oblasti, by si měly uvědomit jeho důležitost a roli v rozvojové politice. 

 

 Bohužel Jesenická místní akční skupina, ani Okresní agrární komora, nereagovaly na 

kontaktování prostřednictvím e – mailu, proto nebylo možné zjistit jejich postoj k této situaci 

a tomuto problému. 
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aj. a jiné 
apod. a podobně 
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atd. a tak dále 
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ČSÚ Český statistický úřad 
ČR Česká republika 
EAGF Evropský zemědělský záruční fond 
EAFRD Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 
EFF Evropský rybářský fond 
ES Evropské společenství 
EU Evropská unie 
EZFRV Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 
ha hektar 
JEMAS Jesenická místní akční skupina 
KBTPM Kráva bez tržní produkce mléka 
km kilometr 
LAG Local actions group 
LEADER Propojení akcí pro rozvoj venkova 
LFA Metodika stanovení méně příznivých oblastí 
MAS Místní akční skupina 
NS Národní síť 
NSPRV Národní strategický plán rozvoje venkova 
NUTS Nomenklatura územních statistických jednotek 
OECD Organizace pro evropskou spolupráci a rozvoj 
PHARE CBC Program PHARE přeshraniční spolupráce 
PRV Program rozvoje venkova 
SAPARD Speciální předvstupní program pro zemědělství a 

rozvoj venkova 
SAPS Jednotná platba na plochu 
Sb. sbírky 
s.r.o. společnost s ručením omezeným 
SZIF Státní zemědělský intervenční fond 
SZP Společná zemědělská politika 
tzv. takzvaný 
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