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ZÁPIS Z DISKUSNÍHO SETKÁNÍ na téma: PODNIKÁNÍ 

Analýza rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu území 
 

Datum:  6. 10. 2020, 15:00 - 16:00 hod 

Místo:  zasedací místnost MAS Holicko (náměstí T. G. Masaryka 24, Holice) 

Přítomni: Pavel Pejcha - BW Stavitelství (Hospodářská komora Pardubického kraje) 

Jana Vondroušová - Hostinec u Červinků 

Luboš Kvapil - Zámečnictví 

Tomáš Fliger - OSVČ 

Miloš Vlasák - OSVČ 

Michaela Kovářová - MAS Holicko 

 

Program: 

1) Zahájení setkání 

Proběhlo představení účastníků setkání. 

 

2) Diskuse nad problémovými oblastmi v oblasti PODNIKÁNÍ na Holicku 

Přítomní pojmenovali nejdůležitější problémy z oblasti PODNIKÁNÍ na Holicku: 

 Nedostatek uchazečů o zaměstnání/ lidí, kteří chtějí pracovat 

- Škoda Kvasiny - nabízí vysoký plat a odměny, které nejsou jiné firmy v okolí schopné 

nabídnout, dále noví zaměstnanci nepotřebují žádnou kvalifikaci - přes dojíždění, se 

nechají případní možní uchazeči zaměstnat zde než u jiných firem 

 Nouzový stav spojený s COVID-19  

- problém se zahraničními pracovníky - není jistota, zda se po dovolené doma budou moci 

zase vrátit do ČR 

- problém s plánováním stavebních prací 

 Pořizování nových strojů a vybavení - stálá potřeba  

- neustále je potřeba obměňovat vybavení provozovny za rychlejší a ekologičtější 

 Mělo by se lépe plánovat vyhlašování dotačních titulů na výstavby/rekonstrukce nemovitostí 

v majetku obcí  

- Současná situace: vyhlášení dotačního titulu v lednu  - žadatel (obec) se dozví v červnu, 

zda obdrží dotaci - do konce roku musí udělat výběrové řízení a samotné stavební práce 

včetně kolaudace = pokud žadatel (obec) bude čekat na podpis smlouvy o poskytnutí 

dotace, tak je nemožné stavbu stihnout 

 

3) Socio-ekonomická analýza  

Manažerka MAS představila základní analytické údaje o Holicku týkající se oblasti PODNIKÁNÍ, které 

byly získány z údajů zveřejněných českým statistickým úřadem a vlastním šetřením MAS Holicko. 
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4) Analýza problémů a potřeb  

Účastníci rozdělili problémy a potřeby uvedené ve Strategii CLLD MAS Holicko 2014-2020 do 4 

následujících kategorií. Cílem bylo ověřit (ne)platnost zde uvedených problémů a potřeb. 

VÝZNAMNÉ PROBLÉMY A POTŘEBY: 
 Podpora regionální značky v rámci regionu i navenek.  

 Nižší míra spolupráce mezi ekonomickými subjekty a představiteli místních samospráv.  

 Důraznější propagace regionu s vyzdvižením jeho geografické pozice. 

 Podpora pro zvýšení kvalifikace pracujících a rovněž osob (dlouhodobě) nezaměstnaných. 

 Nově identifikované problémy a potřeby vyjmenované v bodě 2 

SPÍŠE VÝZNAMNÉ PROBLÉMY A POTŘEBY: 
 Nedostatečně rozvinutý cestovní ruch. 

 Problémy s realizací nových podnikatelských záměrů z důvodu nedostatečného kapitálu.  

 Zlepšení komunikace mezi představiteli podnikatelských subjektů a zástupci samospráv. 

SPÍŠE NEVÝZNAMNÉ PROBLÉMY A POTŘEBY: 
 Rozvoj moderních forem zemědělství a cestovního ruchu.  

 Přilákání nových investorů, především těch z odvětví s vyšší přidanou hodnotou.  

 Značná část populace regionu vyjíždí za prací mimo hranice MAS Holicko, region tak slouží 

spíše pro bydlení, nikoliv jako zdroj pracovních příležitostí. 

NEVÝZNAMNÉ PROBLÉMY A POTŘEBY: 
 Nižší konkurenceschopnost podnikatelských subjektů. 

 Nestálost průmyslové výroby v souvislosti s ekonomickými cykly (výkyvy) a možný růst 

nezaměstnanosti. 

 Slabá venkovská ekonomika – nedostatek ekonomických subjektů a z něco jdoucích 

pracovních příležitostí na venkově. 

 Slabé napojení území na moderní komunikační síť a přetíženost současných komunikačních 

tras. 

 Nalezení vhodných ploch pro rozvoj podnikání a pro možný příchod nových investorů. 

 

5) SWOT analýza 

Přítomní označili (ne)platnost silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb uvedených ve Strategii 

CLLD MAS Holicko 2014-2020. 

PLATNÉ SILNÉ STRÁNKY: 

 Výhodná lokalita – blízkost krajských sídel zvyšuje konkurenceschopnost regionu 

 Kvalifikovaná pracovní síla a relativně nízká nezaměstnanost 

 Mix průmyslových odvětví, tzn., že region se lépe vyrovná s následky možných ekonomických 

výkyvů 

 Velká nabídka služeb a řemeslníků na málo rozsáhlém území (především v Holicích) 

NEPLATNÉ SILNÉ STRÁNKY: 

- 
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NEBYLI SCHOPNI URČIT PLATNOST SILNÉ STRÁNKY:  

 Využití nových trendů v zemědělství a cestovním ruchu  

Odkázali manažerku MAS na plánovaná diskusní setkání týkající se zemědělství a cestovního 

ruchu 

PLATNÉ SLABÉ STRÁNKY: 

 Určitý stupeň zaostalosti obcí na jihu a východě MAS 

 Slabá venkovská ekonomika 

 Nízká konkurenceschopnost podniků a některých odvětví 

 Nedostatek podniků v odvětvích s vysokou přidanou hodnotou (high-tech) 

 Převažuje vyjížďka obyvatel za zaměstnáním nad dojížďkou, tedy region nedokáže nabídnout 

dostatek pracovních sil pro své obyvatele a hrozí, že bude fungovat spíše jako „noclehárna“ 

krajských měst  

NEPLATNÉ SLABÉ STRÁNKY: 

 Ztížená dopravní dostupnost a přetíženost stávajících komunikací – chybí dálnice či silnice pro 

motorová vozidla (R35)  

Holickem prochází 2 silnice I. třídy I/35 a I/36, navíc dálnice D35 se začíná stavět a úsek Časy - 

Ostrov by měl být zprovozněn v roce 2022 

NEBYLI SCHOPNI URČIT PLATNOST SLABÉ STRÁNKY:  

 Nedostatečný kapitál a investiční prostředky pro rozvoj podnikání 

Jedná se o problém pouze některých firem - většina kapitál sežene (např. může získat úvěr) - 

doporučení: přeformulovat na Příležitost (využití dotačních titulů a jiných finančních nástrojů 

pro rozvoj podnikání) 

 Nižší ekologičnost výroby v některých ekonomických subjektech a celých odvětvích  

Odkázali manažerku MAS na plánovaná diskusní setkání týkající se životního prostředí 

PLATNÉ PŘÍLEŽITOSTI: 

 Blízkost krajských sídel = potenciál pro nalákání investičních projektů 

 Získání nových investic a vytvoření nových pracovních pozic ve spolupráci se státem 

(CzechInvestem) a krajem 

 Využití dotačních titulů pro rozvoj ekonomických činností 

NEPLATNÉ PŘÍLEŽITOSTI: 

 Lepší propagace regionu s cílem získat nové investory (zdůraznění výhodné pozice v blízkosti 

Hradce Králové a Pardubic) 

Místní podnikatelé nechtějí novou konkurenci 

NEBYLI SCHOPNI URČIT PLATNOST PŘÍLEŽITOSTÍ:  

 Podchycení a rozvoj nových trendů v zemědělské výrobě, v průmyslu a ve formách rekreace 

Odkázali manažerku MAS na plánovaná diskusní setkání týkající se zemědělství a cestovního 

ruchu 

PLATNÉ HROZBY: 

 Ekonomické výkyvy a nestálá poptávka pro výrobce v území -> nestabilita pracovních míst 

 Odliv firem mimo území MAS z důvodu vyšší aktraktivity území 
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NEPLATNÉ HROZBY: 

 Další odklad výstavby R 35 a nadále trvající zhoršený stav z hlediska dostupnosti regionu (pro 

potenciální investory) 

Holickem prochází 2 silnice I. třídy I/35 a I/36, navíc dálnice D35 se začíná stavět a úsek Časy - 

Ostrov by měl být zprovozněn v roce 2022 

 

 

6) Závěr 

Manažerka MAS přítomným poděkovala za účast. 

 

Zapsala: Michaela Kovářová 


