Zápis z jednání pracovní skupiny:
12.9.2013
Rokytnice nad Jizerou
Přítomni:
dle prezenční listiny
1. Podnikání
Současný stav
 Díky ekonomické situaci jsou dnes poptány i menší podniky kvalifikovanou sílou.
 Nejsou kvalifikované osoby v některých technických oborech.
 Stavební obor je na Jilemnicku v úpadku. Pracovní příležitosti jsou mimo region.
 Řemeslný obor nemá dostatek mladých kvalitních pracovníků. Řemeslo zestárlo a střední
generace nemá zkušenosti. Na malých obcích nedostatek řemeslníků.
 Šikovní lidé s pracovním nasazením
 Nedostatek pracovních příležitostí pro ženy a osoby znevýhodněné na pracovním trhu (postižení
apod.)
 Změna daňového systému………..odvádění daní v místě podnikání
 Zákon o veřejných zakázkách -nutnost hodnotit dle ceny zakázky, není možné hodnotit další
kritéria. Je tak omezena možnost dát práci místním podnikatelům.
 Půda a nemovitosti nejsou v rukou místních lidí……………zákon o půdách nenahrává zemědělcům
 Roste počet perspektivních farem
 Podnikatelé podporují akce pořádané obcí, nez. org.
 Veřejná správa má omezené možnosti, jak podpořit podnikatele ve své obci. Zadávat zakázky
místním podnikatelům je problematické díky zákonu o veřejných zakázkách.
 Podnikatel pomáhá budovat prestiž obce a opačně. Je postavené na osobních vztazích. Nefunguje
u velkých firem, které mají vlastnický podíl v zahraničí.
 Automobilová nedostupnost, horší dojížďka za prací ovlivňuje cenu prodávaných výrobků. (Na
horách je draho.)
 Nevhodná poloha regionu, na kraji dvou krajů…..zapomenutý kraj.
 Plánování u zemědělských subjektů je silně ovlivněno systémem dotací a je tedy obtížné.
 Nezemědělští podnikatelé plánují ročně, mají strategie, na konci roku vyhodnocují.
 Vize dlouhodobé nejsou možné v závislosti na platební neschopnosti zákazníků
 Udržet a zlepšit společenské zázemí pro kvalifikované pracovní síly přicházející z kraje do regionu,
které podniky potřebují pro svůj rozvoj













Fungující spolupráce mezi místními podnikateli a obcí, rozvoj se opírá spíše o místní subjekty
Výhoda zaměstnaní místních lidí – vztah k výrobku, regionu, zaměstnavateli,
Firma je sebevědomá (prezentace v médiích)
Zemědělci: Vstřícná zemědělská agentura v Semilech, pracovní úřad
Nemáme solární elektrárny na polích
Nefunguje role státu, drahý stát - ztrácí se peníze, nepodporuje podnikatele, podnikatelé nemají
oporu v právu (např. nepoctivá konkurence), byrokracie, měnící se legislativa, úředníci se neumí
vcítit do pozice podnikatelů
Demotivující sociální politika – podpora a sociální dávky dají víc než mzda, hodně práce „na černo“
Obtížná zaměstnatelnost některých skupin obyvatel
Rozpočtové určení daní. Stát dává povinnosti obcím bez finanční podpory.
Nevhodný daňový systém. Velké odvody na daních.
Není prostor pro začínající podnikatele (není kde získat zkušenosti, není motivace, přístup
k financím, prostorám).

 Slabé materiálové vybavení hlavně malých podniků (i zemědělců a lesnických subjektů), malá
inovativnost
 Mládež musí být zvyklá pracovat po vyučení.
 Poptávka po kvalitním řemeslu a specialistech v oborech.
 Podmínky pro získání dotací se od roku 2008 horší- získávají pouze velké firmy.
(Nejsou vhodné pro drobné a střední podnikatele.)
 Špatná dopravní obslužnost.
 Nevyužité objekty po textilním průmyslu je nutné nabídnout jiné běžné výrobě, což by měl
podporovat stát nebo kraj.
 Zemědělci: Duplicitní kontroly, nízká cena za výkup mléka.















Vize 2020
Dotace na podporu podnikání nejsou, protože nejsou potřeba
Každý studuje obor, který ho v budoucnosti zaměstná
Dotace formou půjčky pro začínající podnikatelé
Ve veřejných zakázkách se podporují lokální firmy
Změnit volební zákon, nevolit stranu, ale konkrétní osobu
Větší síla hlasu občana
Kvalita je upřednostněna před cenou
Podnikatel cítí oporu ve státu, fungující státní správa
Daně zůstávají v místě výroby
Podnikatel není nadávka, ale má váhu ve společnosti.
Méně kontrol ve firmě
Možnost získání úvěrů u banky na investice…lepší podmínky pro financování investic
Hrdost na českou národnost




















Návrh konkrétních kroků/projektů
Dohoda na využití spolkového zázemí v regionu
Vytvářet podnikatelské příležitosti, které tady nejsou. (autobusy pro školní děti)
Daně zůstávají v místě. Podnikatel sám určí kam jdou.
Zapojit místní firmy do podnikání v lesnictví, odbyt dřeva v místě
Fond na investice v podnikání
Podpora podnikatelů při zaučování mladých lidí pro získání praxe.
Provázanost škol s místním podnikem……získání pracovního místa jako motivace pro studium.
Podnikové mateřské školky a jesle, zajištění hlídání dětí i jinou formou.
Podnikatelé podporují sportovní zázemí, které má pro region perspektivu.
Vybudování bezpečné cyklostezky za prací podél hlavní komunikace Horka-Rokytnice.
Vytvořit pracovní burzu brigádníků na sezónní práce
Vybudování místních sportovních atraktivit (zima – ledový rampouch u Singing Rock)
Partnerství spolků a firem (cukrárna v Poniklé)
Vazba místních podnikatelů na veřejnou správu, cestovní ruch
Vzdělávání a poradenství pro uplatnění na pracovním trhu
Kvalitnější infrastruktura v obcích. Nedostatek parkovacích ploch u podnikatelských objektů.
Využívat plánovanou veřejnou debatu pro spolupráci a vzájemné porozumění v obci
Fungující podnikatelský klub

