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Stanovisko bylo připravováno s odvětvovými svazy a dalšími asociacemi. 
 
OBECNÉ PŘIPOMÍNKY 

1. K zaměření programu 

Oceňujeme předložený návrh a souhlasíme s ním, může pomoci zachránit řadu malých obchodů v obcích. 

Udržení základní obchodní obslužnosti na venkově považujeme za velmi důležité. Doufali jsme však, že 

program bude širší a bude zahrnovat i podporu využití moderních technologií a podporu vytvoření širší 

infrastruktury na venkově.  

  

Pro modernizaci obchodu na vesnici by se dalo udělat více – níže uvádíme několik oblastí, které 

doporučujeme zvážit pro nastavení dalších programů podpor. 

• Podporu by si zasloužily pick-up pointy, kam si lidé mohou objednávat dovážku potravin. Došlo by 
tak k rozšíření prodeje o další distribuční kanál a tím zvýšení obratu, rozšíření sortimentu, který malý 
obchod na vesnici dokáže zákazníkům zajistit. Obyvatelé menších obcí by měli přístup k širšímu 
sortimentu zboží – možnosti vyzvednutí zboží na prodejnách nebo ve speciálních výdejních místech; 
doporučujeme podporu dopravy s využitím ekologických přístupů. 

• Vhodné by bylo také vylepšit službu Pošta Partner a výrazněji podpořit její spojení s obchodem, např. 
umožněním částečného pokrytí provozních i mzdových nákladů na zajištění denního provozu služby 
Pošta Partner, a upravení podmínek provozu této služby s ohledem na realitu malých prodejen, 
zejména v oblasti personálního zabezpečení této služby. 

• Dále vyvinout redukovanou nabídku Czechpointu, kterou mohou malí obchodníci nabídnout svým 
zákazníkům – stát by hradil náklady na školení, vývoj, IT, právní změny. 

• Dále zajistit dostatečnou podporu na nákup modernějších a úspornějších chladicích zařízení, zařízení 
na výrobu obnovitelné energie (solární panely, kotle, tepelná čerpadla apod.) pro prodejny 
a provozovny služeb a na jejich opravy, na aktivity spojené se snížením energetické náročnosti 
budov, to vše např. pomocí jedné spojené žádosti, a nastavené tak, aby minimální požadovaná 
investice a míra podpory odpovídala potřebám malých vesnických prodejen a situaci, kdy prodejny 
jsou pouze v nájmu. Části provozních nákladů ztrátových prodejen by bylo vhodné dále rozvíjet celou 
řadu dalších podpůrných a rozvojových aktivit z oblasti služeb a šlo podpořit například i náklady na 
přípravu dotační žádosti. 

• Vhodné je také vytvořit školicí programy a metodické materiály pro vlastníky / provozovatele 
prodejen a pro provozovatele hostinské živnosti v oblasti IT, marketingu, účetnictví, personalistiky. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 


