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Zápis z 18. jednání Pracovní skupiny Venkov 

Název 18. jednání Pracovní skupiny Venkov 
Datum 9. 12. 2021, 09:00 - 11:00 

Místo on-line, MS Teams 

Účastníci viz prezenční listina 

Přílohy zápisu 1) Prezenční listina 

2) Prezentace Sixta – samoobslužné prodejny (Daniel Sixta) 

3) Prezentace Uzeniny Beta (Jiří Souček) 

 

 

1. Zahájení 18. jednání PS Venkov 

Předseda PS, pan P. Halada, přivítal přítomné členy a hosty na jednání, které jako hlavní náplň 

mělo problematiku maloobchodního prodeje na venkově a podle počtu členů prohlásil PS za 

usnášeníschopnou. 

 

2. Organizační změny ve složení PS 

Jako první bod na programu bylo ale nejdříve organizační okénko, přesně řečeno odvolání 

některých členů (dlouhodobá neúčast, případně na vlastní žádost) a naopak jmenování členů 

nových. 

 

Usnesení č. 1-18/2021/PSV: Předseda PS Venkov odvolává členy Václava Šmída, Janu 

Polákovou, Tomáše Patočku, Pavla Hubeného a Tomáše Sedláčka a jmenuje jako členy Evu 

Pacltovou, starostku obce Jizbice (NB) a Alenu Exnerovou, starostku obce Soutice (BN). 

 

3. Maloobchodní prodejny na venkově (Jiří Souček, Uzeniny Beta) 

Pan Souček na začátku představil historii a vznik společnosti. Následně zmínil hlavní filozofii 

firmy, tj. především čerstvost a lokálnost. Popsal různé způsoby vedení a provozu, kterými si za 

trvání firma prošla včetně zkušenosti spolupráce s nadnárodními řetězci. Dále představil i řadu 

ocenění svých výrobků. Nabídl možnost spolupráce pro obce při využití maloobchodních 

prostor.  
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4. Samoobslužné prodejny, boxy, automaty (Daniel Sixta) 

Pan Sixta představil začátky podnikání od roku 1993, kdy začínali s bratrem s automaty na 

nápoje a na kávu. 

Nápad s výrobou automatů na potraviny a samoobslužných prodejen vznikl v roce 2019 při 

komunikaci s místními farmáři, kteří měli problém s prodejem svých produktů a kteří se 

s podobnými technologiemi setkali v zahraničí, především v Německu.  

V současné době funguje jedna prodejna ve Vrchlabí, kde se nacházejí speciálně upravené 

automaty. Zmínil jednoduchý způsob nákupu, různou možnost obalů (plast, sklo), možnost i 

prodeje vajec, mléčných výrobků, široká rozmezí vnitřní teploty. Použít lze různé druhy 

platebních metod (mince, bankovky, karty). Další součástí prodejny jsou prodejní boxy, 

podobné dnes již známým zařízením Alzy, Zásilkovny aj. 

Na závěr představil modelový příklad srovnání nákladů na prodejnu se zaměstnanci oproti 

automatům a boxům. 

P. Halada zmínil, že v dohledné době plánuje svolat dohromady producenty a farmáře v okolí 

své obce (Kamýk nad Vltavou) a požádal p. Sixtu o možnou spolupráci. Dále vznesl dotaz na 

podmínky pořízení automatů (zda ho musí obec či prodejci koupit, popř. zda lze pronajmout)? 

P. Sixta odpověděl, že samotné provozování automatů nezajišťují. 

Dotaz vznesl p. Souček a projevil zájem o bližší seznámení s prodejními automaty. S p. Sixtou 

byla domluvena možná budoucí spolupráce, přičemž tento síťovací efekt udělal radost nejen 

předsedovi PS       

Paní starostka Pacltová upozornila, že zmíněná myšlenka prodejních automatů je vhodná pro 

spolupráci i s místními akčními skupinami a navrhla vyzvat MASky, aby se do informování o 

této možnosti prodeje ve svém území připojili. 

R. Tvrdík zájem kvitoval a souhlasí. Zároveň zmínil i skutečnost, že KS MAS spolupracuje 

s vedením STČ kraje při vytipovávání regionálních producentů pro příspěvkové organizace 

kraje. Přislíbil pozvání obou hostů na jednání KS MAS. 

 

5. Různé 

Předseda P. Halada vyzval členy k navrhování námětů a témat k jednání PS v roce 2022 (první 

jednání v roce na přelomu února/března). Náměty zaslat do konce prosince p. Veselskému. 

E. Pacltová navrhla jako jedno z témat dopravu, konkrétně omezování dopravy v kraji a 

vysokorychlostní železnice (VRT). P. Halada odpověděl, že téma dopravy bylo probíráno na 

minulé jednání a co se týká VRT, tak navrhl na příští jednání pozvat zástupce Správy železnic.  

Závěrem poděkoval všem přítomným, popřál všem krásné Vánoce a šťastný nový rok. 

https://www.farmarskydum.cz/
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Zápis schválil:  

 

Dne 20. 12. 2021            

  

 

 

 

   Petr Halada 

         předseda pracovní skupiny

       

 

 


