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Nákladovost vybraných řemesel k provozování v rámci trvale
udržitelného hospodářského rozvoje venkova.

Studie

Účel studie

Koncepce trvale udržitelného rozvoje ve venkovském prostoru je koncipována v několika
dimenzích – sociální, ekonomické, kulturní, ekologické. Přednost této koncepce spočívá
mimo jiné také v jejich propojení a vzájemném respektování směrování účelu, zájmů a
sledovaných priorit.

Malé podnikání v řemeslných výrobách na venkově v rámci celkových hospodářských
aktivit má své opodstatnění a význam zejména v propojení zmíněných dimenzí trvalé
udržitelnosti:

- rozhodnutí ke zřízení malého podnikání je často motivováno hledáním důstojného
způsobu finančního zajištění (zpravidla po ztrátě zaměstnání a neúspěšném hledání
jiné možnosti) a nebýt odkázán na podporu v nezaměstnanosti – v řadě případů se také
jedná o vytvoření dalších pracovních možností pro členy rodiny i pro jiné v místě
působení (sociální dimenze),

- v mnoha případech je motivace zesílena možností nebo rozhodnutím navázat na
rodinnou tradici v této výrobě, která byla násilně přerušena po roce 1948, v zásadě se
ve všech případech jedná o osvojení nových dovedností, které posilují jejich
osobnostní kvality a působí pozitivně a inspirativně v jejich prostředí či mnohdy
širokém dosahu jejich vlivu (kulturní dimenze),

- svojí činností, resp. svých spolupracovníků či zaměstnanců, představují určité
hodnoty, kterými spoluvytvářejí hospodářský potenciál v daném místě nebo regionu
(ekonomická dimenze),

- ke své činnosti využívají a v ní zhodnocují ve značné míře materiál a suroviny
přírodního původu, vytěžený nebo vypěstovaný na místě nebo v regionu, část
nevyužitého odpadního materiálu je využívána jako vhodný zdroj vytápění
(ekologická dimenze).

Účelem této studie je především zjistit a ukázat, jaké náklady z hlediska provozovatele
jsou spojeny s tou kterou zvolenou činností, a to ve fázi přípravy na tuto činnost, v průběhu
jejího provozování, případně i s pohledem do budoucnosti k její stabilizaci nebo dalšímu
rozvoji. S odvoláním na komplexnost pojetí a vztahů v těchto činnostech jsou zachyceny a
pojednány také další údaje, okolnosti a vazby  ve spojení s těmito aktivitami.

Použitá metoda zpracování studie

Problematika provozování řemeslných činností v rámci malého podnikání, které svým
charakterem vyhovují kritériím trvale udržitelného rozvoje je poměrně široká a studie svým
rozsahem může být jen určitou sondou do tohoto problému.

Důležitým kritériem pro vnímání těchto činností v rámci trvalé udržitelnosti ve
venkovském prostoru bylo využití materiálu přírodního charakteru, s preferencí jeho původu
v místě nebo v dosahu regionu. Proto je v rámci studie proveden stručný rozbor možností
získání a použití těchto materiálů (s doplněním také o materiály jiného původu pro použití
v provozovaných řemeslech).



Hlavní část studie obsahuje shrnutí a vyhodnocení výsledků řízených anketních rozhovorů
u vybraných 10 provozovatelů pořízených při osobních návštěvách, které se týkaly výrobních
nákladů a dalších vztahů a okolností jejich činnosti.

Závěr studie předkládá určitá zobecnění, která se vztahují k vybraným typům
provozovaného malého podnikání.

Možnosti využití materiálů ve venkovském prostoru pro zpracování v řemeslných činnostech

V našich podmínkách je spektrum využití materiálů produkovaných a zpracovávaných
v místě poměrně omezené:
- dřevo: využívá se ve stolařství, bednářství ke zhotovení celé škály různých výrobků, i
v dalších odvozených provozech k výrobě užitkových i dekorační artefaktů (např. hraček) a to
i s použitím jiných technik či speciálních nástrojů (soustružené misky, tradiční vyřezávané
holubičky…)
- košíkářské proutí: z místní provenience se využívá jen materiál k výrobě tradičních
hospodářských výrobků „zeleného typu“ (koše a další užitkové předměty používané
v zemědělství) a dnes ponejvíce jako materiál k pletení velikonočních pomlázek – na jiné
druhy „elegantních“ košíkářských výrobků se používá již zpracovaný a dovezený materiál
z Polska, případně z „exotických“ asijských zemí)
- kukuřičné listí: používané na zhotovení dekorativních figurek zpravidla s folklorním
obsahem, případně jiných objektů k dekoraci, jedná se však o výrobu s minimalizovanou
spotřebou tohoto materiálu u kterého je rozhodující potřebná kvalita a který si zpravidla
zhotovitel pěstuje sám pro své potřeby a sám si materiál také připravuje (výběr, sušení…),
také počet výrobců, kteří jsou schopni uspokojit a nasytit trh svojí produkcí je poměrně
omezený (tato výroba má tradici také na Slovensku, odkud část produkce přichází k nám)
- rostliny k dekoraci: jsou to různé trávy, keře, květiny… určené po usušení k aranžování
v různých typech a kombinacích provedení i s jinými materiály (jako bytové doplňky a další
účely)
- vyfouknuté vaječné skořápky: určené pro vytváření velikonočních kraslic podle tradičních
typů a vzorů odpovídající zachovanému regionálnímu kulturnímu dědictví (jedná se o naši
folklorní jedinečnost ve své regionální rozličnosti)
- regionální odrůdy ovoce: tento pozůstatek produkce ovoce z tradičních krajových
vysokokmenných extenzívních sadů doznal v poslední době docenění a obdržel také
certifikaci ekologického produktu a cílené způsoby zpracování (sušení, mošty, džemy, likéry,
pálenky…)
- léčivé rostliny a koření: pěstování širokého sortimentu těchto rostlin směřuje k výrobě
čajových směsí a směsí koření pro kuchyni, také u těchto produktů je směrování na krajové a
ekologické produkty (případně jsou také používány jako aromatické přísady do bytových
doplňků)

Určité řemeslné provozy na venkově používají materiály, které mají původ mimo místo
využití, případně i mimo region:
- keramická hlína: používaná k různým keramickým výrobkům prochází před upotřebením
úpravou podle potřeb cílového výrobku a určení jeho užití, zpravidla se jedná o výsledný
objekt estetického nebo uměleckého charakteru.
- železo: využívané při kovářství a malé železářské výrobě (např. výrobky uměleckého
kovářství) nebo při činnostech využívajících drátěný materiál (např. v kombinaci
s keramikou)
- kůže a tkaniny: používané k výrobě jedinečných oděvů a obuvi (např. jako součásti
folklorních krojů zhotovených na zakázku, součásti historického oděvu…), ke zhotovení



výšivek a užitkových vyšívaných textilií (ubrousky, ubrusy…) nebo barevných látek
s tradičním folklorním odkazem (barvotisk, batika…)
- sklářské výrobky: používají se k dodatečnému provedení dekoru k různým účelům a
příležitostem (zpravidla s tradičním nebo folklorním odkazem)
- materiál k výrobě potravinových výrobků: v neposlední řadě sem patří i suroviny s tímto
určením a to k výrobě pekařských a cukrářských výrobků – perníkového pečiva (ke
konzumaci i ozdobného), pečení domácích koláčů a krajového cukroví (zpravidla jako
zakázky k rodinným či širším oslavám nebo k sezónním zvykovým příležitostem (vánoční a
velikonoční cukroví…), patří sem i výroba „domácích“ uzenářských výrobků (částečně i
v kombinaci s vlastním použitým materiálem – tlačenky, klobásy, uzené maso…)

Tento přehled materiálů používaných v malých výrobnách jistě není vyčerpávající, byl
sestaven na základě časově a prostorově dostupných informací a vlastních zkušeností. Tvoří
jen základní obzor pro navazující popis a zhodnocení situace ve vybraných konkrétních
řemeslných provozech a živnostech.

Vyhodnocení řízených anketních rozhovorů

Ze složitosti problémů malého podnikání ve venkovském prostoru mohla tato studie
obsáhnout jen určitou část a je tedy jen určitým vzorkem s cíleným směrováním na takové
provozy, které zajišťují více méně plné pracovní vytížení nositele živnosti, případně
rodinného příslušníka nebo zaměstnaných osob.

Na základě získaných informací o existenci těchto provozů byla s nimi telefonicky
konzultována možnost přijmout návštěvu zpracovatele studie a poskytnout informace formou
řízeného anketního rozhovoru ke svému podnikání. Z většího počtu oslovených svolilo
k návštěvě 10 provozovatelů, u kterých byly uskutečněny rozhovory.

Ke způsobu vedení rozhovorů je třeba předeslat, že podmínkou poskytnutí informací byl
slib ze strany zpracovatele dodržet anonymitu dotazovaných provozovatelů. Nicméně i přes
splnění této podmínky nebylo možné obdržet detailní a vyčerpávající informace z vedené
dokumentace (např. z daňových přiznání). V zásadě šlo prvořadě o získání a zachování
důvěry dotazovaného i přesto, že získané údaje budou v přibližné nebo relativní poloze.
Vzájemná důvěra účastníků rozhovoru byla klíčem k tomu, které údaje byli ochotni sdělit při
anketním rozhovoru, přičemž tím ještě úspěch nebyl ve všech případech zaručen. Anketní
rozhovor byl zároveň zvolen jako způsob, dozvědět se co nejvíce o podnikání i o specifikách
určité výroby a způsobu (zvyklostech i nových formách) odbytu výrobků. Z mnohého
rozhovoru vyplynul velmi originální profesní i lidský příběh.

Anketní rozhovor byl veden podle sestaveného schématu (viz následující část), i když
podle okolností poněkud volněji – proto i zachycení výsledku rozhovoru je provedeno
v některých případech poněkud odlišnějším způsobem. V záměru bylo využít zjišťovaná data
týkající se nákladovosti provozované výroby v určité kombinaci se zachycením celkové
sociální situace a vnitřních ekonomických vztahů v podnikání v poněkud volněji vyjádřených
„ekonomicko-sociálních“ kategoriích. Veškeré získané údaje jsou v přehledy obsaženy
v přiložené tabulce.

Postavení tazatele vůči dotazovanému nedovolovalo provést vždy přesnou analýzu
nákladových položek ve vztahu k výsledkům podnikání vyjádřeném finanční hodnotou
realizovaných (prodaných) produktů, nicméně se podařilo i v těchto případech zachytit dosti
věrohodně míru lukrativnosti provozované činnosti pro zajištění životních potřeb výrobce i
jako živitele rodiny. Jestliže jsou někdy náklady vyjádřeny přibližnými proporcemi
vztaženými k hodnotě prodané produkce a i když tento způsob neodpovídá zavedeným



„účetním položkám“, také určitým způsobem vypovídá o „míře životaschopnosti“ daného
podnikání.

Výsledky provedených anketních rozhovorů ukazují, že proporční úroveň nákladů je
značně proměnlivá podle typu výroby. Významnou položkou jsou již náklady na zabezpečení
výrobních prostor (v řadě případů dosahují několika set tisíc, výjimečně i přes milion korun).
Významnou roli v tom hraje ještě skutečnost, že v mnoha případech byly tyto výrobní
prostory budovány na již zajištěném vlastnictví pozemku nebo rodinného domu (případně
získaného dědictvím). Tuto položku se dařilo dobře vyjádřit v hodnotách v době pořízení.

Náklady na pořízení výrobních zařízení jsou ještě více odvislé od charakteru výroby,
zejména takové, která je postavená na strojovém vybavení. Také tato položka nákladů je
vyjádřena hodno tou v době vybavení. Společně s charakterizováním předchozí nákladové
položky i v případě této shodně v rozhovorech dotázaní docházeli k závěru, že podmínky na
zřízení pracovních prostor i pro vybavení se postupem času zhoršovaly (např. kvůli zpřísnění
hygienických předpisů) a nároky na finanční náklady pro jejich pořízení se stále zvyšovaly.
Často bylo konstatováno, že zakládání podobné živnosti v současnosti by bylo finančně
neúnosné a prakticky nerealizovatelné. Tato nákladová položka je opět velmi variabilní a
pohybuje se v našich hodnocených případech od desítek tisíc po milion korun.

Položku materiálových nákladů do přímé výroby se ve většině případů podařilo rovněž
spolehlivě vyjádřit a opět se odlišuje podle typu výrobní činnosti, i když proporční rozpětí
není příliš velké – pohybuje se od 20 do 35 % z hodnoty prodaného výrobku. Zpravidla jsou
tyto náklady v nepřímém poměru k nákladům vynaložené práce v kalkulaci celkových
nákladů u finálního výrobku.

Naopak položka dalších vstupujících nákladů (elektřina, plyn, vytápění, doprava…) se
zachycovala jen velmi nesnadno, protože v řadě případů se tyto náklady prolínaly s provozem
rodinného domu, případně jiné činnosti, které se nedaly od sebe dostatečně přesně oddělit.
Přes tyto obtíže je možné konstatovat, že zejména energetické nároky výroby rozhodují o výši
této položky nákladů, která se v odhadech pohybovala od 5 do 35 % hodnoty finálního
výrobku.

Vyjádření nákladů na práci se ukázalo jako nejproblematičtější v celém rozboru a
paradoxně právě v těch případech, když pracovním subjektem byl živnostník pouze on sám.
Nicméně i v těchto případech bylo možné s dosti vysokou věrohodností dojít k výsledku
srovnáním a ve vztahu k jiným získaným údajům (zpravidla k dosaženému celoročnímu
finančnímu objemu prodané produkce). Vzhledem k již výše popsaným potížím s přesným a
odděleným stanovením nákladovým položek, i v tomto případě muse být použita určitá
kumulativní forma vyjádření. Pracovní náklady tedy zahrnují odměnu za práci, odváděné
platby sociálního a zdravotního pojištění a do určité míry (pokud to vůbec přichází
v jednotlivých hodnocených případech v úvahu) i určitý „zisk“, který z výrobního procesu
vyplyne. Vezmeme-li v úvahu, že ze získaných údajů vychází průměrná měsíční odměna za
práci od 5 000 do 17 000 Kč (včetně případného zisku), pohybuje se tedy v podprůměrných
hodnotách ve srovnání s oficiálně uváděným průměrem měsíční mzdy v rámci ČR.

K dokreslení situace v podnikání byl proveden určitý pokus o zhodnocení výrobních a
ekonomických vazeb, stejně jako vyjádření celkové situace provozování výroby
v současnosti, případně i výhledu do budoucnosti – a to v mínění provozovatele i ve
vytvořeném názoru tazatele.

Ze zjišťovaných případů je jistě nesnadné (a bylo by příliš odvážné) dělat kategorické
závěry. Avšak opakující se vyslovené názory subjekty hodnocených případů naznačují určité
tendence, a sice že situace v tomto typu podnikání je velmi nejistá a postupem času se
zhoršuje z různých důvodů (nasycenost trhu vyráběnými produkty, narůstající konkurence v
cenových relacích dováženými výrobky ze zahraničí, zvyšující se náklady na materiál a
energie, složitější administrativa, byrokratizace nařízení a kontrol…).



Z toho plyne, že nové založení takového typu živnosti je stále složitější, nákladnější a
podle některých názorů v dnešní době prakticky nerealizovatelné. Toto dokresluje také
„vedlejší aspekt“ pozorovaný u současných provozovatelů – nechtějí se angažovat v získání
„zvýhodněných podmínek v podnikání“ (např. půjček z rozvojových programů), aby se
nedostali ještě více (podle jejich vlastních slov) „do područí administrativní mašinérie a
nekonečných kontrol“.

Přesto po hlubším seznámení s těmito několika případy je možno vyslovit názor, že stát
přijal špatnou politiku v tomto malém podnikání a aktivitu mnoha takových a podobných
subjektů v mnohém zkomplikoval nebo v zárodku umrtvil. Diferenciace přístupu s odlišením
podnikání malého typu z různých hledisek (složitost administrativy, daňové zatížení,
hygienické nároky…) by mohlo být cestou ke zlepšení a snad i určitému oživení i rozvoji
těchto aktivit ve venkovském prostoru. Např. jedná-li se o provoz rodinného typu s roční
realizovanou produkcí do jednoho milionu korun, veškeré náklady spojené s výrobou jsou
zpravidla tak značné, že provozovatel jen stěží dosahuje důstojné úrovně životního
zabezpečení sebe a své rodiny.



Schéma anketního řízeného rozhovoru s výrobci

1. Založení podniku: (motivace k podnikání, případně tradice v rodině, kvalifikace –
způsobilost….)

2. Provozování podniku: (počáteční podmínky pro provozování výroby, pracovní
obsazení – od založení po současnost, vývoj rozvoje podnikání, členství v zájmových
sdruženích, situace v podnikání…)

3. Sortiment výrobků a uplatnění : (druh výrobků a jejich určení, stálost – sezónnost
výroby, do zásoby, na objednávku…)

4. Způsob odbytu výrobků: (vlastní odbyt, obchodní síť, překupníci, vlastní obchod,
jarmarky, trhy a jiné akce – v regionu, mimo region…)

5. Propagace výrobků: (inzerce, adresné nabídky výrobců, katalog, leták, vizitka,
návštěvy akcí s ukázkami výroby…)

6. Náklady spojené s výrobou a další výrobní vazby:

a) výrobní prostory: (doby a způsob pořízení, finanční náklad, příp. nájem…)

b) výrobní zařízení: (strojové vybavení a pracovní pomůcky, způsob pořízení a finanční
náklady…)

c) výrobní materiál: (způsob zajištění, zdroje – původ, cena a náklady…)

d) další náklady spojené s výrobou a distribucí: (elektřina a další energie, doprava
spojená s výrobou a distribucí…)

e) pracovní náklady: (sociální a zdravotní pojištění, mzdy pracovníků a příjem
výrobce…)

f) zhodnocení výrobních a ekonomických vazeb: (relace nákladů a výnosů, specifikace
problémů ve spojitosti s typem produkce, možnosti akumulace zisku k investování do
výroby, příp. rozšíření…)

7) Celková situace v provozování výroby a výhled: (zhodnocení výrobních a odbytových
vztahů – stabilizace, rozvoj, pokles, názory výrobce na současné podmínky a výhled do
budoucnosti…)



Rodinné stolařství

1. Založení podniku:
Rodinná tradice byla zlikvidována minulým režimem – dědečkovi současného provozovatele
byla po roce 1948 zlikvidována a zakázána stolařská živnost, strojní vybavení bylo většinou
odvezeno, otec se stačil ještě u něho vyučit než odešel pracovat do národního podniku.
Současný podnikatel (56 let) vystudoval strojní průmyslovku a pracoval jako mechanik
velkého dřevařského závodu. V roce 1992 se ocitl jeho podnik v krizi (rozpadu) a on si musel
najít nové zaměstnání u Českých drah. Zároveň si zařídil živnostenský list na dřevařskou
činnost (z důvodu nedostatečné kvalifikace mu otec byl ručitelem), při zaměstnání do roku
1995 prováděl drobnou činnost se sondáží uplatnit se jako samostatný výrobce, v letech 1994-
1995 navštěvoval kurz a složil učňovské zkoušky v oboru dřevovýroba. Od roku 1995 je
živnostníkem jako samostatnou pracovní činností.

2. Provozování podniku:
V začátcích pracoval v místnosti 4x4 m (okolo roku 1995 mu to bylo dovoleno, v dnešních
požadavcích na podnikání by mu to povoleno nebylo – nesplňoval by dané podmínky, které
se zpřísnily). Zaměřil se nejprve na soustružené dřevěné výrobky, postupně rozšířil sortiment.
Živnost provozují dva – on (60%) a manželka jako spolupracující osoba (40%). V roce 2000
koupili pozemek s domem na zboření, kde postavil novou dílnu se strojním vybavením –
provoz je asi 1 rok po kolaudaci.

3. Sortiment výrobků a uplatnění :
Vyrábí dřevěné potřeby pro kuchyňské vybavení – bloky na nože, prkénka, struhadla (na zelí,
zeleninu), různé soustružené pomůcky (držadla na hygienický papír…), vyrábí podle toho, co
jde na odbyt, snaží se zachytit poptávku.

4. Způsob odbytu výrobků:
Dodávají většinou do obchodní sítě přes centrální velkosklad, od loňského roku prodávají
také na jarmarcích, jsou s tím (podle jejich sdělení) však podle živnostenského zákona
spojeny složité administrativní problémy – měli by na živnostenský úřad dopředu nahlásit,
kdy a kam pojedou na akci prodávat, další komplikace jsou s městským úřadem, který akci
organizuje – zaplatit nájem za prodejní místo z konta 3 týdny dopředu. Proto absolvují zatím
jen několik těchto akcí do roka, vzhledem k charakteru výroby nemohou na akcích předvádět
pracovní proces a nemohou získat žádnou úlevu na nájmu za prodejní prostor.

5. Propagace výrobků:
Zatím nijak své výrobky nepropagují, měli svého stálého odběratele, situace v odbytu se však
výrazně zhoršila a budou muset uvažovat jak o přizpůsobení sortimentu poptávce, tak i
hledání nového zákazníka. Mají jen jednoduchou firemní navštívenku s kontaktními údaji.

6. Náklady spojené s výrobou a další výrobní vazby:

a) výrobní prostory:
Nákup pozemku a stavba dílny si vyžádaly náklady asi 1 milion Kč, vzali si půjčku 500 tisíc
Kč, kterou stále ještě splácí (při ní ani nijak nevyužili žádné zvýhodňující podmínky).
b) výrobní zařízení:
Strojové a nástrojové vybavení pro výrobu nakoupili z různých zdrojů (i příležitostně jako
zánovní) v celkové hodnotě asi 250 tisíc Kč. Dále si museli pořídit auto (dodávku s vozíkem)
asi za 300 tisíc Kč pro dovoz materiálu pro výrobu a pro odbyt výrobků.



c) výrobní materiál:
Dřevo nakupují z různých privátních zdrojů na pilách (cena měkkého dřeva – smrk, borovice
– se pohybuje okolo 6500 Kč za m3, u tvrdého dřeva je to mezi 8-9 tisíci Kč). Část nakupují
také u velkopodniků jako odpad – je to cenově výhodné a upotřebitelné pro drobné výrobky.
Náklady na materiál představují asi 25% hodnoty z finálních realizovaných výrobků.
d) další náklady spojené s výrobou a distribucí:
Spočívají v energiích (elektřina na pohon strojů, odsávání pilin a prachu, vytápění odpadním
dřevem), nákladech na dopravu a také ještě na splácení úvěru i mnohé další režijní a inovační
náklady pro fungování živnosti – celkem činí asi 35%  z hodnoty hotových výrobků.
e) pracovní náklady:
Tyto zahrnují zdravotní a sociální pojištění a odměnu za práci pro dvě osoby – dohromady
spotřebují asi 40% realizované hodnoty výrobků. V průměru si mohou vyplácet za odvedenou
práci měsíčně v hrubé mzdě asi 17 tisíc Kč, pracují 6 dní v týdnu od 7 do 20.30 hodin
s přestávkou na oběd.
f) zhodnocení výrobních a ekonomických vazeb:
Živnostník udává dosahovaný roční objem realizované produkce 0,9-1 milion Kč, přičemž
zakázky a odbyt se stále hůře zajišťují, ještě větší problémy mají s úhradou faktur za dodané
zboží – zpoždění i několik měsíců.

7) Celková situace v provozování výroby a výhled:
Zkušenosti po 11 letech podnikání vidí živnostník takto: do roku 1995 měli zakázky na zboží
v relativně neomezeném množství, dnes dostávají zakázky k dodání v rozsahu desítek kusů.
Trh výrobky ze dřeva začíná být nasycený, projevuje se tlak produkce z Polska a ze zemí jižní
Evropy. Ze strany státu nevidí žádnou podporu, naopak se projevuje stále větší
administrativní přítěž u živnosti, včetně kontrolních procedur (životní prostředí). Nevyužili
žádnou zvýhodňující podporu (před 4 lety se pokoušeli na úrovni bývalého okresu o takový
typ půjčky bez úspěchu). Rozhodli se na nikoho a nic nespoléhat, pomoci si sami a
provozovat živnost dokud to bude únosné z hlediska rentability.



Bednářství a stolařství (malý podnik rodinného typu)

1. Založení podniku:
Řemeslo bylo ve velké rodinné tradici (děd, otec, jeho bratr i bratranec), po roce 1948 byla
živnost zlikvidována, v rodině zůstalo jen dílčí „strojní torzo“, které začali znovu používat
v roce 1990 při zahájení činnosti nové živnosti. Nositel živnosti (45 let) je vyučený bednář
(před rokem 1989 pracoval v komunálních službách města) a v začátcích se zaměřil na
stolařskou výrobu provozovanou v garáži. Potom si na vlastním zděděném pozemku postavil
dílny a přibral zaměstnance.

2. Provozování podniku:
Do roku 1993 byla situace velmi příznivá – pokračovali ve směrování většiny zakázek na
Slovensko (situování nedaleko hranic), po rozdělení státu v roce 1993 nastala těžká krize
v zajišťování zakázek (v té době ho finančně „podrželo“ rodinné příbuzenstvo půjčkou),
potom postupně získali zakázky na Moravě a v Čechách (cílená inzerce do novin, návštěva
trhů, cílené nabídky). K postavení a vybavení nové dílny si vzal úvěr, který postupně splácel
(funguje od roku 1995, obsazení bylo 6 pracovníků a majitel až do roku 2004, potom 2
pracovníci odešli). Dnešní obsazení se stabilizovalo co do velikosti i rozdělení sortimentu
prací takto: majitel firmy, 3 bednáři a 2 stolaři (pokračování tradice – jeden vyučený syn
pracuje ve firmě, druhý syn studuje dřevařskou školu).

3. Sortiment výrobků a uplatnění :
Po postupném směrování dnes převažuje bednářská výroba nad dřevařskou, zejména
bednářský sortiment je rozsáhlý a inovativní – mimo sudy, soudky a kádě různých velikostí
jsou to lázeňské vany a kádě (vybavili několik lázeňských zařízení), květinové nádoby,
„sudové sauny“,…atd. Ze stolařských výrobků jsou schopni vyhovět rovněž širokému přání
zákazníka. Cenově jsou „tlačeni hodně dolů“, projevuje se silná zahraniční konkurence
přísunem bednářských výrobků původem z Rumunska a tak Maďarska.

4. Způsob odbytu výrobků:
Zboží vyrábí v naprosté většině na konkrétní zakázky, jen malá část určená na drobný prodej
ve firmě a k nabídce na akcích se připravuje „do zásoby“. Podle přání zákazníka mohou
zajistit dekoraci výrobku (např. výzdoba čela sudu řezbářským reliéfem) – za tímto účelem
spolupracují s uměleckým řezbářem.

5. Propagace výrobků:
Účastní se jarmarků a trhů – asi 10-15 akcí za rok – s předváděním některých prací (atraktivní
je vypalování sudů), účast na veletrzích nehodnotí dobře – je to nákladná záležitost
s minimálním efektem. Propagaci provádí v omezeném měřítku záměrně (obávají se odmítání
zákazníků, protože by kapacitně nemohli pokrýt zakázku), na předložení mají dokumentační
fotografický soubor provedených prací – zakázek, disponují firemní vizitkou, ve vydávaných
informačních brožurách jsou také zdokumentovány jejich výrobky.

6. Náklady spojené s výrobou a další výrobní vazby:

a) výrobní prostory:



Investice do výrobních dílen – stavba objektu na vlastním pozemku – si vyžádala náklad 1,2
milionu Kč a k tomu si vzali úvěr z banky, objekt vybudovali částečně svépomoci do roku
1995 (odhadují, že v současnosti by vybudování „na klíč“ stálo čtyřnásobek).

b) výrobní zařízení:
Strojové a nástrojové vybavení provozu si vyžádalo asi 1 milion Kč, jejich doplňování a
obnova pokračuje průběžně.

c) výrobní materiál:
Materiál – dřevo poměrně širokého druhového sortimentu – nakupují v regionu, vybírají si
pokácené dřevo na skládce jen kvalitní kusy, sami si řežou a skladují ve firmě, na výrobcích
udávají původ suroviny „dřevo z valašského lesa“, ročně nakupují bednářské dřevo v hodnotě
asi 500 tisíc Kč, stolařské asi za 250 tisíc Kč (představuje to asi 25% z hodnoty roční
produkce prodaných výrobků). Nakupují také železo – pásovinu na obruče – finančně to
nepředstavuje významnou položku (může být uvažována již v rámci nákladů za dřevo),
problém je se získáním malokapacitní zakázky pro jejich výrobu (železářské podniky jsou
ochotny vyhovět jen zakázkám o mnohonásobně vyšším objemu).

d) další náklady spojené s výrobou a distribucí:

Další náklady představují energie na pohon strojů, odsávání, osvětlení (elektřina), vytápění
prostorů (odpadní dřevo), dopravní náklady (pohonné hmoty, amortizace) a případně další
(např. likvidace nebezpečných odpadů) – nebyly specifikovány odděleně vzhledem k tomu, že
se jedná o provoz se širokým strojním vybavením – odhadem se pohybují okolo 10% hodnoty
finálních výrobků.

e) pracovní náklady:
Zahrnují mzdy pracovníků (hodinová mzda 90 Kč) a jejich sociální a zdravotní pojištění.
K tomu přistupují další poskytované příspěvky (na stravu, příp. dopravu, placené volno
k pravidelným lékařským prohlídkám, financování slavnostních příležitostí k setkávání rodin
pracovníků (vánoce, velikonoce, jubilea…). Patří sem také náklady na vedení účetnictví
externí formou, musí také hradit náklady za služby kontrolních orgánů, které vyplývají ze
zákona (např. měření hluku stojí jednorázově 8000 Kč) a za které zaplatili v roce 2004 celkem
49 tisíc Kč. Celý blok těchto pracovních nákladů je odhadován na 45-50% hodnoty
realizované roční produkce výroby.

f) zhodnocení výrobních a ekonomických vazeb:
Při realizaci zakázek v hodnotě 3-4 miliony Kč ročně se jedná (v lokální měřítku) o
významný provoz se stabilizovanou výrobou a zajištěnou klientelou.

7) Celková situace v provozování výroby a výhled:
Majitel podniku hodnotí v současnosti i blízké budoucnosti pozitivně, věří na zájem klientů o
výrobky ze dřeva jako přírodního materiálu a je ochoten i schopen inovovat či přizpůsobit
sortiment zájmu zákazníka. Považuje velikost, skladbu i obsazení podniku za optimální,
záměrně nehodlá podnik rozšiřovat (zvětšení podniku by přineslo problémy, které není
ochoten podstupovat). Podnik nemá zájem využívat žádné projekty podpůrného nebo
rozvojového charakteru (udělali jeden pokus ale upustili od něho), obávají se závazků a
především rozsáhlé administrativy, která by s tím byla spojena. Přijali by raději „vstřícnější



pochopení“ správních úřadů při administraci provozu a od státu poněkud diferencovaný
přístup v daňovém zatížení s ohledem na svůj charakter výroby s využíváním a zhodnocením
místní suroviny – dřeva.



Výroba a oprava krojové a historické obuvi

1. Založení podniku:
Zřizovatel živnosti (58 let, vyučený obuvník, maturita) pracoval v provozu komunálních
služeb a po skončení činnosti a jeho likvidaci v roce 1990 dostal nabídku k odkoupení
zařízení. V roce 1991 nejdříve dům bývalého provozu a na zakoupení strojů si vzal půjčku
350 tisíc Kč od Českomoravské záruční a rozvojové banky (byla státem dotovaná pro tyto
účely). Získal pro spolupráci 5 bývalých zaměstnanců komunálního provozu a začali
s opravami obuvi a výrobou obuvi k folklornímu krojovému vybavení.

2. Provozování podniku:
Postupně 2 pracovníci odešli a provoz se stabilizoval na obsazení – zřizovatel a 3 zaměstnanci
– které je považováno za vyhovující (2 pracovníci jsou se sníženou pracovní schopností, třetí
síla mimo kvalifikačně nenáročnější práce zajišťuje také účetnictví).
Od roku 1991 se zřizovatel stal členem Sdružení lidových řemeslníků a výrobců, postupně
získal ve folklorně krajově aktivních oblastech, situaci provozu považuje za stabilizovanou,
cení si vnitřních bezkonfliktních vztahů, nadšení pro věc a přijetí skromných podmínek
v podnikání.

3. Sortiment výrobků a uplatnění :
Sortiment krojové obuvi rozšířili postupně o taneční cvičky, šití speciální obuvi (přizpůsobení
nepravidelnosti chodidla) nebo podle zvláštního přání (např. rekonstrukce historické obuvi).
Opravují také obuv všeho druhu, doplňkově zhotovují také drobné kožené předměty (opasky,
váčky na mince, kresby na kůži…)

4. Způsob odbytu výrobků:
Protože většinou šijí obuv na míru podle sjednané zakázky, odbyt se děje převážně tímto
způsobem, taneční cvičky zhotovují do zásoby v odstupňovaných velikostech a nabízejí
volně, účast na folklorních jarmarcích je příležitostí k získání nových zakázek (přímé
odebrání míry), sjednání zakázky je možné provést také „virtuálně na dálku“ – na základě
zaslaného návodu a schématu mailem odešle klient potřebné míry faxem pro zhotovení obuvi.

5. Propagace výrobků:
Na jarmarcích a folklorních akcích, kde je možnost se seznámit s produkcí, je propagace
velmi účinná. Účastní se až 15 akcí ročně od května do září (Morava, Čechy, Slovensko,
výjimečně jednou i do jiného sousedního státu), k dispozici mají navštívenku s kontaktem a e-
mailovou adresou.

6. Náklady spojené s výrobou a další výrobní vazby:

a) výrobní prostory:
Současné výrobní prostory jsou rozsahem postačující a vyhovující (jsou již ve vlastnictví
živnosti – starý dům, kde se nacházejí, koupili za 70 tisíc Kč), potřebují provést jen určité
úpravy, vylepšení a opravy (nová fasáda domu), schází jim však finanční prostředky.

b) výrobní zařízení:
Strojové vybavení a pracovní nástroje koupili od bývalého komunálního podniku (již zmíněná
půjčka 300 tisíc Kč), další potřebné vybavení postupně doplňovali.

c) výrobní materiál:



Materiál – kůži – nakupují ve velkoskladu a jeho finanční objem při pořízení představuje asi
30-35% hodnoty prodaných výrobků.

d) další náklady spojené s výrobou a distribucí:
Tyto náklady představují energie na provoz zařízení a dopravní zabezpečení návštěv
jarmarků, případně dovoz materiálu, odhadem tvoří do 5% tržní hodnoty realizovaných
výrobků.

e) pracovní náklady:
Pracovní část nákladů tvoří převahu vkladů do výrobního procesu (odhadem až 60% z finální
tržní hodnoty výrobků) a skládají se z mezd 4 pracovníků a jejich zdravotního a sociálního
pojištění. Na výše zmíněné dva pracovníky s handycapem dostávají čtvrtletně příspěvek 25
tisíc Kč (za rok 100 tisíc Kč), který pomáhá stabilizaci rozpočtu podnikání a zajištění mezd,
které se pohybují ve výši 10-12 tisíc Kč měsíčně.

f) zhodnocení výrobních a ekonomických vazeb:
Při ročních realizovaných tržbách do 1 milionu Kč,dosahují jen velmi malý zisk (v některých
letech vykazují i mírnou ztrátu), což jim neumožňuje zatím zajistit určité potřebné investice
(např. na zmíněnou novou fasádu domu). S ohledem na objem a charakter výroby nejsou
plátci DPH.

7) Celková situace v provozování výroby a výhled:
Oproti začátkům podnikání pociťují postupně ztíženější podmínky pro zvolený typ živnosti,
podle jejich názoru se přitvrdily zejména vstupem do EU (hygienické požadavky, normy
životního prostředí – mají i kategorii nebezpečného odpadu. Dobré pracovní vztahy a ve
skromnosti vedená „rodinná atmosféra“ pomáhají vzdorovat těmto novým podmínkám. Na
finančním úřadě nacházejí pochopení pro svoji situaci, na požádání radu i pomoc. Naopak
správní instituce, které by se měly zabývat místním rozvojem, žádný zájem o jejich podnikání
neprojevují. V tomto směru by potřebovali podporu i s ohledem na to, že svojí činností
podporují regionální (folklorní) tradice a dědictví. Přestože by mohli uvažovat o zřízení
„chráněné dílny“ (současné zaměstnávání osob s omezenou pracovní schopností by k tomu
mohlo vést), zatím k tomu nemají vůli právě z důvodu očekávaných „administrativních
komplikací“. Otázku pokračování podnikání (majitel má před sebou 5 let do penze) vidí
v zajištění některým ze svých dvou synů (vyučení a průmyslovka v oboru obuvi).



Umělecké kovářství

1. Založení podniku:
V polovině roku 2003 založili syn společně s matkou toto podnikání jako společnost
s ručením omezeným – oba jsou jednatelé společnosti (vklad 100 tisíc Kč). On je vyučený
kovář a přibral si do práce dalšího vyučeného v oboru kovářství (oba ve věku do 30 let,
nemají žádnou rodinnou tradici v oboru).

2. Provozování podniku:
Koupě a adaptace budovy pro umístění kovárny byly zajištěny s finanční pomocí rodičů, na
vnitřní vybavení byla využita bezúročná půjčka (z programu  EU PHARE – viz dále), která už
byla řádně splacena)

3. Sortiment výrobků a uplatnění :
Zahrnuje jednak výrobky uměleckého kovářství – mříže, zábradlí, svícny, různé doplňky
(např. vybavení ke krbům) a dále jsou ochotni provést další kovářské práce na přání (např.
zemědělské nářadí) a třeba i menší opravy nástrojů (sekery, klíny na štípání dříví…).
Kromě této hlavní kovářské činnosti mají ještě živnostenský list na „pomocné stavební
dělnické práce“, který umožňuje provádět např. sváření.

4. Způsob odbytu výrobků:
Provádějí kompletní zabezpečení zakázky, např. při výrobě mříže: prohlédnou a změří místo
instalace, provedou nákres, který odsouhlasí zákazník včetně dohodnuté ceny, provedou práci
a předají proti zaplacení. Doprava na místo, případně montáž se účtuje zvlášť.

5. Propagace výrobků:
Žádný katalog výrobků zatím nemají, uvažují o dokumentaci svých provedených prací.
Navštěvují jarmarky (jen velmi omezeně – asi 3 v roce) a na nich předvádějí některé
ukázkové práce i získávají potenciální zákazníky. Ke kontaktu mají stylovou navštívenku.
S ohledem na velkou pracnost a tím značné časové nároky jsou výrobky uměleckého
kovářství určeny spíše pro vyšší vrstvy společnosti.

6. Náklady spojené s výrobou a další výrobní vazby:

a) výrobní prostory:
Jak již bylo uvedeno, tyto prostory byly zajištěny s pomocí rodičů (určitým způsobem jako
vklad do s.r.o.), obsahují zakoupení pozemku a starého objektu, jeho adaptaci pro kovářskou
výrobu i administraci provozu.

b) výrobní zařízení:
Vnitřní vybavení kovárny a administrace (počítač) si vyžádalo investici asi 300 tisíc Kč, spolu
s dalšími potřebami „na rozjezd“ měli možnost využít bezúročnou půjčku z programu EU
PHARE ve výši 400 tisíc Kč.

c) výrobní materiál:
Materiál – železo – nakupují v hutním velkoskladu, náklady představují asi 20% z ceny
realizovaného hotového výrobku uměleckého kovářství.

d) další náklady spojené s výrobou a distribucí:



Představují zejména náklady na energie – koks pro stabilní výheň, plyn používaný v přenosné
výhni (lahve propan-butan) a elektřina. Výše těchto nákladů tvoří odhadem asi 10%
z realizované tržby hotového výrobku. V rámci podnikání jsou plátci DPH.

e) pracovní náklady:
Tyto náklady tvoří převažující část nákladových položek (asi 70% z realizované ceny
výrobku) a zahrnují mzdu dvou pracovníků, jejich sociální a zdravotní pojištění, úhradu
účetních a administrativních prací.

f) zhodnocení výrobních a ekonomických vazeb:
Roční objem realizovaných zakázek dosahuje asi 800 tisíc Kč (kapacitně mohou dostačovat
do 1 milionu Kč), měsíčně musí mít zajištěný rozsah zakázkové kapacity alespoň 50 tisíc Kč,
aby mohli zabezpečit relativně bezproblémové fungování zavedeného provozu.

7) Celková situace v provozování výroby a výhled:
Budoucnost svého podnikání vidí ze dvou zorných úhlů: pokud se týká získávání zakázek
věří, že se bude situace vyvíjet pozitivně a estetická stránka najde postupně svoje preference
v obytném prostředí i veřejných prostorech, další stránka podnikání se bude odvíjet od
chystané podoby živnostenského zákona, tedy nakolik bude příznivá pro tento typ malého
podnikání.



Rodinné košíkářství 1

1. Založení podniku:
Manžel (40 let), vyučený košíkář (škola uměleckých řemesel v Praze), pracoval v zařízení
Ústředí lidové umělecké výroby do roku 1993, kdy tento pracovní útvar ukončil činnost. Od
roku 1994 začal pracovat samostatně na živnostenský list – zpracovatel přírodních pletiv.
Manželka v tomto oboru nemá kvalifikaci (vyučená tkadlena), postupně se zapracovala,
figuruje jako spolupracující osoba v živnosti.

2. Provozování podniku:
Po sňatku si postavili vlastní velký rodinný dům, v suterénu jsou prostory pro výrobu,
základní vybavení je minimální (nástroje a drobné strojové vybavení – vrtačka…) pořízené
z vlastních prostředků. V začátcích podnikání byl odbyt výrobků velmi dobrý – trh byl
košíkářskými výrobky nenasycený, po zaučení manželky se jejich výrobní systém
stabilizoval, o rozšíření o další pracovníky v žádném případě neuvažuje.

3. Sortiment výrobků a uplatnění :
Vyrábí finální košíkářské výrobky (mimo nábytkářské součásti) – košíky různých tvarů a
velikostí, podnosy…- tyto jsou určeny hlavně pro prodej na jarmarcích a podobných akcích.
Hlavním artiklem již po několik let jsou držadla („ouška“) na keramický servis vyráběný na
zakázku výrobců keramiky. Mezi sezónní sortiment patří pomlázky, které zhotovují pro
velikonoční prodej. Poměry v „tradiční košíkařině“ jsou u nás stále nepříznivější pro zajištění
trvalé prosperity podnikání – konkurence z Polska je veliká z hlediska ceny i rozmanitosti
sortimentu (otázka kvality je složitější – u některého dovezeného polského zboží je kvalita
dobrá, u jiného špatná).

4. Způsob odbytu výrobků:
Výrobky prodávají přímo bez zprostředkovatele (dodávání do obchodní sítě se z hlediska
ceny naprosto nevyplácí). Mají přímý kontakt s objednatelem zakázky na zmíněná držadla ke
keramice, dodání poštou na dobírku nebo případně odvozem odběratele. Prodej na jarmarcích
je vždy spojen s praktickou ukázkou pletení košíků – absolvují asi 5 akcí v roce.

5. Propagace výrobků:
Nabídku svých výrobků (držadla ke keramice) provedli přímo oslovením výrobců keramiky
(adresy získali z telefonního seznamu), vzájemně se domlouvají na typu, ceně a požadovaném
množství k dodání. Určité kontakty získávají také při setkáních s keramiky na jarmarcích,
k propagaci mají vzorky výrobků a navštívenku s firemní adresou.

6. Náklady spojené s výrobou a další výrobní vazby:

a) výrobní prostory:
Jak již bylo uvedeno, dílnu si zařídili v suterénu ve spojitosti se stavbou rodinného domu.

b) výrobní zařízení:
Vybavení pracoviště bylo s minimálními náklady (několik tisíc Kč) – pracovní pomůcky a
mechanické nástroje.

c) výrobní materiál:



Materiál výhradně nakupují – pro držadla ke keramice je to „ratan“ (typ rákosiny dovážené
z Asie) a „perik“ (dužina z ratanu), 1 kg stojí v současnosti 242 Kč, dodává se ve svazcích o
váze 50 kg s pruty v délce 2-5m. Tento materiál nakují u českého dodavatele, který se zabývá
dovozem a distribucí v ČR (Morkovice), stejně jako v omezené míře další běžné košíkářské
proutí připravené k výrobě (cena 50-60 Kč za 1 kg, dováží se z Polska).
Výše nákladů na materiál má těsnou má těsnou vazbu na velikost realizované produkce a je
hodně proměnlivá v jednotlivých letech. Pro srovnání uvedl výrobce údaje ze současnosti a
období kolem roku 2000: V roce 2004 byla měsíční dodávka cca 500 kusů držadel, 1 svazek
ratanu (50 kg – cena 12 tisíc Kč) vystačil zhruba na produkci za 2 měsíce – to odpovídá
ročním nákladům na materiál v hodnotě 72 tisíc Kč. Kolem roku 2000 byla situace v odbytu
mnohem příznivější, měsíční produkce byla v průměru asi 2000 kusů (s výkyvy i do 3000
kusů), tedy zhruba čtyřnásobná oproti současnosti (z toho se odvozují tehdejší náklady na
materiál téměř 300 tisíc Kč) .
Sezónně – k pletení pomlázek a tradičních hospodářských „zelených“ košů – používají místní
materiál (z malé plantáže u řeky Moravy), proutí si sami řežou a připravují pro vrbu, majiteli
plantáže platí dohodnuto cenu za získaný materiál (tyto náklady jsou zanedbatelné s ohledem
na ostatní).

d) další náklady spojené s výrobou a distribucí:
Další náklady spočívají v zajištění energií – vytápění a osvětlení pracovních prostor, které
napojeno na zásobení rodinného domu (podíl je nesnadno zjistitelný). Dále jsou to dopravní
náklady vlastního automobilu s vozíkem spojené s dovozem materiálu a přesunem na
příležitostná místa prodeje (jarmarky…).

e) pracovní náklady:
Týkají se dvou osob a zahrnují odměnu za prácí včetně zdravotního a sociálního pojištění.
Jejich vyhodnocení je provedeno v dalším oddíle v širším kontextu výsledků výroby.

f) zhodnocení výrobních a ekonomických vazeb:
Výroba držadel ke keramice je pro tento provoz rozhodující, zatímco ostatní výrobky
(košíkářské výrobky, pomlázky…) jsou považovány za doplňkové a okrajové. Základní
výrobní rozsah můžeme odvodit od informace výrobce, že zakoupeného svazku ratanu (50 kg
– 12 tisíc Kč) je možné vyrobit a prodat držadla na keramiku v hodnotě 50 tisíc Kč a tak
kalkulovat, že 38 tisíc Kč je k dispozici pro pokrytí všech ostatních nákladů, včetně
pracovních (zdravotní a sociální pojištění, odměna za práci). S poukazem na dříve uváděnou
spotřebu 6 svazků ratanu za rok (72 tisíc Kč) vychází výše ročních tržeb po odečtení nákladu
na tento materiál na 228 tisíc Kč. I s uvážením doplňkové – sezónní, příležitostné – výroby se
pohybují průměrné měsíční odměny pro živnostníka a pro spolupracující osobu (manželku)
okolo 10 tisíc Kč. S určitým odhadem je možno uvést, že v období vysoké poptávky po tomto
artiklu (kolo roku 2000) byl výnos z této činnosti více než dvojnásobný – ovšem při
odpovídajícím vyšším pracovním zatížení. Ukazuje se, že s postupným nasycováním trhu
keramickými výrobky také zakázky na tento artikl (držátka) se snižují a výrobce hledá
orientaci na jiný typ košíkářského výrobku.

7) Celková situace v provozování výroby a výhled:
Velká pracovní náročnost na zhotovení košíkářských výrobků je rozhodující v možnosti
stanovení jejich ceny. Cíleně masový příliv výrobků z Polska (i když také určitá produkce ve
velkém v Česku) dává jen malou šanci těmto „malovýrobcům“ na důstojnou obživu, když si
mají sami „ve vlastní režii“ zabezpečit celý proces od získání zakázky až po odevzdání



výrobku - a jak bylo uvedeno výše, jiná cesta není schůdná. (Jen pro ilustraci: čas potřebný na
zhotovení houbařského košíku je 3 hodiny).
Výrobce vidí možnosti dalšího uplatnění v častějších návštěvách jarmarků a hledání nových
typů výrobků z proutí – tak chce řešit svoji další budoucnost provozování košíkářského
řemesla a zabezpečení své existence. Podle jeho názoru jsou košíkářské výrobky ve
všeobecné oblibě – je oceňován přírodní materiál a estetická úroveň těchto výrobků.



Rodinné košíkářství 2

1. Založení podniku:
Manžel (35 let) nemá ke dřevovýrobě žádné „dědičné vazby“, ale jen osobní pozitivní vztah
ke dřevu jako přírodnímu materiálu. Jako vyučený elektrikář hledal jiné zaměstnání a po
určitém obeznamování s možnostmi se rozhodl pro košíkářství. Začínal podle návodu
v příručce, postupně získal další rady od řemeslníků-košíkářů. Živnostenský list – výroba
dřevěných výrobků (neplátce DPH) – získal bez problémů.
Manželka se postupně zaučuje (zatím na mateřské dovolené – 2 malé děti), počítá s větším
zapojením poté, co děti půjdou do školy.
Před pěti lety cíleně hledali a koupili dům na samotě (bývalá hájovna, bez elektřiny,
benzinový agregát, fotovoltaický panel…), v části domu zařídili jako dílnu a tam začali
pracovat.

2. Provozování podniku:
Postupné zapracování v řemesle a zdokonalování zručnosti trvalo určitou dobu, nyní si určuje
kapacitu produkce podle možností odbytu a času, který může této činnosti věnovat (mají také
malé hospodářství na pronajatém pozemku – slepice, ovce…).

3. Sortiment výrobků a uplatnění :
Vyrábí převážně košíky různých velikostí, dále nůše, koše na odkládání prádla před praním,
různé atypické výrobky z proutí… Získal např. také jednu zakázku jako subdodávku k výrobě
nábytku (vyplétané zásuvky – 40 stejných kusů) – ukázala se jako nelukrativní a nemá
v podstatě o podobné zakázky zájem. Na velikonoce také plete na prodej pomlázky.

4. Způsob odbytu výrobků:
Odbyt si zajišťuje sám – účastní se 6-7 jarmarků za rok s ukázkami pletení košíků, velmi málo
dává do obchodů. Protože dům je v blízkosti značené turistické stezky, občasné návštěvy si
košíkářský výrobek také koupí.

5. Propagace výrobků:
Zatím se omezuje na prezentaci na jarmarcích, kde se při prodeji a předvádění dá získat
objednávka podle přání zákazníka. Nabídku má také na internetové stránce (zřízená a
obsluhovaná s pomocí přátel), avšak zájem je jen zcela ojedinělý.

6. Náklady spojené s výrobou a další výrobní vazby:

a) výrobní prostory:
Protože k výrobě slouží část domu, který si pořídili z vlastních prostředků, neměli další
výlohy spojené s jejich zabezpečením.

b) výrobní zařízení:
Jedná se jen o nástrojové vybavení ke košíkářské činnosti, strojové vybavení nemají žádné.

c) výrobní materiál:
Materiál – proutí (oloupané, roztříděné podle délky – cena 50-60 Kč za 1 kg) nakupuje ve
velkoskladu specializované firmy (Morkovice, dovoz z Polska, nakupuje včetně DPH).
V začátcích zkoušel používat proutí z opuštěné vrbové plantáže na „zelené“ hospodářské koše
– od tohoto typu materiálu i výrobků upustil), dodnes využívá tento materiál na pletení



velikonočních pomlázek. Náklady na materiál odhaduje na 1/4 z toho, co za své výrobky
utrží.

d) další náklady spojené s výrobou a distribucí:
Další náklady spočívají v zabezpečení dílny energiemi (elektřina z agregátu, otop dřevem) a
jsou součástí bydlení v domě. Dále jsou to dopravní náklady na dovoz materiálu a distribuci
výrobků k zákazníkům (návštěva jarmarků, případně obchodů). Tyto náklady, které jsou
vázány přímo na provoz výroby, se stanovují nesnadno vzhledem k tomu, že se spojují
s dalším zabezpečením rodinného bydlení a obsluhy (sami připouštějí, že se mohou
pohybovat do 10% ze získaných tržeb).

e) pracovní náklady:
Odhadem mohou dosahovat asi 60-70% z dosažených tržeb a pokrývají odměnu zatím
jednoho pracovníka a jeho zdravotní a sociální pojištění (měsíčně dělá čistý výdělek okolo
4500 - 5000 Kč).

f) zhodnocení výrobních a ekonomických vazeb:
Z uvedeného vyplývá, že úspěšnost této činnosti jako živnosti je velmi problematická. Jestliže
úroveň ročních tržeb může dosáhnout až 100 tisíc Kč (většinou je to spíše 70 tisíc Kč), potom
čistá odměna za roční práci se pohybuje okolo 50-60 tisíc Kč. Existenční podmínky jsou
zatím jištěny tím, že manželka pobírá mateřský příspěvek a rovněž pobírají sociální příspěvek
na bydlení (ročně asi 85 tisíc Kč). V „krizových obdobích“ (kdy je vážný problém s odbytem
výrobků) využívá možnosti přerušení živnostenské činnosti (do 6 měsíců bez ohlášení) a
využívá dočasné podpory z úřadu práce (jednalo se zatím o výjimečné případy).

7) Celková situace v provozování výroby a výhled:
Přestože z popisu vyplývá značná nejistota existence z této živnostenské činnosti, oni sami
jsou se svojí situací spokojeni, protože si splnili volbu svého životního způsobu a zatím jinou
variantu hledat nechtějí. Pokud se týká košíkářství u nás, domnívají se, že je ztíženo velkou
konkurencí a nepříznivými cenovými relacemi v souvislosti s masivním přísunem polských
výrobků na naše trhy.



Soustružená dřevěná výroba

1. Založení podniku:
Dva bratři (zatím svobodní) se rozhodli pro toto podnikání (každý má samostatně
živnostenský list na drobné dřevěné výrobky). Starší (30 let, vyučený truhlář) pracoval
v dřevařské firmě s „velkými plány“, která zkrachovala. Potom byl bez zaměstnání na
podpoře a začal s drobnostmi ze dřeva – nabídl něco k prodeji do galerie a ujalo se to. Mladší
(28 let, vyučený obráběč kovů) rovněž ztratil zaměstnání a rozhodl se zabývat také dřevem,
s vyřízením živnostenského listu neměl problém. Jeden z bratrů zdědil starý dům – adaptovali
ho a zřídili pracovní prostory, časem také umístili v jedné místnosti obchůdek se svým
zbožím a také výrobky svých přátel-řemeslníků. V roce 1998 si vyrobili kopii šlapacího
soustruhu (dnes s ním hlavně jezdí předvádět svoji práci na jarmarcích), v roce 2000 si
pořídili elektrický soustruh, koupili pilu (ojetou), frézu, zřídili odsávání a začali s výrobou.

2. Provozování podniku:
V této podobě fungují doposud, v zásadě každý na svůj živnostenský list, vyrábějí v zásadě
stejný sortiment ve velmi úzké kooperaci ohledně nákupu materiálu, rozpočítání nákladů a
výsledné výroby.

3. Sortiment výrobků a uplatnění :
Soustředili se na výrobu soustružených dřevěných misek, dóz, svícnů, dřevěných „valounů“,
případně dalších drobných výrobků podle přání zákazníků, vyrábí do zásoby s respektováním
poptávky po určitém typu zboží.

4. Způsob odbytu výrobků:
Prodávají hlavně na jarmarcích, kde zároveň předvádějí práci na šlapacím soustruhu –
absolvují jich co nejvíce v období od dubna do září (na jejich návštěvě se střídají), vybírají si
akce podle získaných zkušeností s úspěšností prodeje. Tato prodejní činnost je časově
náročná, úspěšnost závisí na více okolnostech (návštěvnost, počasí…). Zboží dodávají také do
asi 10 obchodů za hotové (dovezou osobně nebo na dobírku, nemají s nimi uzavřenou žádnou
dohodu), určitou část výrobků vyměňují s přáteli za jejich zboží ve stejné hodnotě, které
nabízejí vzájemně ve svých obchůdcích nebo stáncích.

5. Propagace výrobků:
Tento typ prodeje a předvádění je zároveň spojen s propagací výrobků, žádné další
propagační prostředky zatím nemají, na požádání poskytnou zájemcům vizitku s kontaktem.

6. Náklady spojené s výrobou a další výrobní vazby:

a) výrobní prostory:
Adaptace prostoru k výrobě (více méně provedeno svépomocí) v domě získaném dědictvím si
vyžádala finanční náklad asi 200 tisíc Kč (odhadem dalších 200 tisíc Kč vložili vlastní prací).
Zároveň o objektu zřídili obchůdek – místnost, ve které jsou vystaveny jejich výrobky a
výrobky přátel-řemeslníků, se kterými si vyměňují výrobky k prodeji. Na adaptaci použili
půjčku ze stavebního spoření.

b) výrobní zařízení:
Potřebné strojové a nástrojové vybavení (uvedené pod bodem 2) si pořídili postupně bez
půjčky a vynaložili na ně celkově asi 250 tisíc Kč.



c) výrobní materiál:
Na nákup dřeva podávají inzerát, potřebné dřevo nakupují v surovém stavu, vyberou si
vhodné kusy a sami odvezou (mají zájem o třešeň, ořech, dub,, jabloň, hrušeň, olši – bud
považují za poněkud fádní bez potřebné kresby – v profilu od 25 do 80 cm), doma pořežou
dřevo na fošny a uskladní. Rčně nakoupí materiál asi za 30 tisíc Kč.

d) další náklady spojené s výrobou a distribucí:
Společné nálady za elektřinu jsou asi 1000 Kč měsíčně, objekt vytápí dřevním odpadem ze
zakoupené suroviny a z výroby, případně dodatečně zajištěným topným dřevem. Tyto náklady
neregistrují. Pokud se týká nákladů za dopravu (dovoz materiálu, návštěva jarmarků…),
splácejí leasing na automobil (9000 Kč měsíčně, jeho vlastnictví patří jednomu z nich, užívají
ho společně a náklady rozdělují), jeho měsíční provoz stojí dalších asi 2000 Kč. Jiné náklady
tohoto typu (např. nájem obchodního místa na trhu…) nejsou významné.

e) pracovní náklady:
Pracovní část nákladů představuje většinu hodnoty realizovaného výrobku (asi 70%, pracují
přes celý týden -  pracovní doba bez omezení, o víkendech navštěvují jarmarky, trhy a další
akce s možností prodeje. Do pracovních nákladů je třeba započítat také sociální a zdravotní
pojištění, které se pohybuje na nejnižších hodnotách určených zákonem.

f) zhodnocení výrobních a ekonomických vazeb:
Čistý výnos z výrobní činnosti (po odečtení všech nákladů), kterým mohou disponovat pro
svoji obživ  další životní potřeby se u každého z nich pohybuje okolo 5000 Kč měsíčně (v
případě majitele auta z této částky musí hradit redukovaný podíl leasingu, další životní
náklady zajišťuje s podporou rodičů). Přes tento „napjatý stav podnikání“ jsou rozhodnuti
v něm dále pokračovat, protože věří se jim postupně bude dařit lépe.

7) Celková situace v provozování výroby a výhled:
V návaznosti na své podnikání chtějí ještě přispět ke „kulturnímu potenciálu“ obce tím, že
v půdním prostoru domu vlastník hodlá zřídit muzeum dýmek, které se kdysi v obci vyráběly.
V plánech druhého z nich postavit si svůj vlastní dům, zatím si ujasňuje představy o typu s co
nejúspornějšími náklady i budoucím provozem z hlediska energetické nročnosti.



Zpracování regionálních odrůd ovoce sušením

1. Založení podniku:
K podnikání se rozhodl bývalý zaměstnanec strojírenského závodu – inženýr elektrotechnik
(40 let) po likvidaci závodu a ztrátě zaměstnání. Od roku 1994 začal pracovat jako samostatně
hospodařící rolník (registrace byla na obecním úřadě), od roku 1995 podniká na živnostenský
list - zpracování ovoce, v roce 2005 vyl živnostenský list obnoven na činnost rostlinná výroba
– obsahuje i zpracování vlastních produktů. Tradice ovocnářství byla v rodině, v roce 1993
převzal dědictvím 2 ha extenzívních sadů s tradičními regionálními odrůdami a 1,5 ha
podobných sadů si pronajal.

2. Provozování podniku:
Sušení ovoce zvolil jako navázání na přerušenou tradici (ve vlastnictví rodiny zůstala v sadě
zachována stará sušárna ovoce). Je registrován jako ekologický zemědělec PRO-BIO
s certifikovanou produkcí, v roce 2003 absolvoval 2 semestry výukového oboru externího
ovocnářství na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Lednici (diplom). Pracuje
v prostorách rodinného domu, v roce 1993 si postavil novou dílnu (s pomocí bezúročné
půjčky), další rozšíření o novou sušící technologii provedl v letech 1996-7 (oproti původní
sušičce 6x větší kapacita), proběhla řádná kolaudace a schválení hygienikem, podmínkou je
zajistit dodržování technologie sušení ovoce.

3. Sortiment výrobků a uplatnění :
Sušené ovoce je v širším sortimentu – třešně, jablka, hrušky, švestky. Produkce je vázána na
vlastní úrodu (na ni je stanovena ekologická certifikace), která má určité výkyvy v letech,
avšak různost sort dává větší jistotu (výjimečný byl rok 2002, kdy většinu úrody zničilo
krupobití).

4. Způsob odbytu výrobků:
Pro výrobky – sušené ovoce - si zákazníci přijedou a odeberou přímo na místě (asi 50%
produkce) nebo jsou jim posílány poštou na dobírku (asi také 50% produkce) , řada zákazníků
patří mezi stálé každoroční odběratele. Do roka navštíví také asi 3 jarmarky, kde také nabízí
prodej, jedná se však o odbyt v minimálním měřítku, význam akcí spočívá v seznámení
s těmito produkty, možnosti ochutnání a případném sjednání větší zakázky. Přímo ke
spotřebitelům (do rodin) směřuje asi 60-70% produkce, 30-40% jde do specializovaných
prodejen (Brno, Praha…)

5. Propagace výrobků:
K propagaci mu slouží letáček-skládačka seznamující se sortimentem, ekologickým typem
produkce, regionálním původem odrůd a cenou sušeného ovoce. Návštěva biojarmarků je
dobrou příležitostí k šíření těchto informací a seznámení návštěvníků s produkcí.

6. Náklady spojené s výrobou a další výrobní vazby:

a) výrobní prostory:
K vybudování provozních prostor posloužil vlastní rodinný dům, ve kterém umístnil dílnu a
sklad ovoce. Jejich pořízení zajistil z půjčky společně s dalším vybavením (viz dále).
b) výrobní zařízení:
Vybavení dílny – myčka a sušička ovoce - bylo pořízeno společně s adaptací prostorů
s využitím bezúročné půjčky 200 tisíc Kč se splatností do 15 let. Další rozšíření provozu
provedl již ze svých vlastních prostředků (jejich původ ani pořizovací cenu neuvedl).



c) výrobní materiál:
Údaje o použité surovině – ovoci – musí být průkazné a průhledné, protože se jedná o
produkty ekologického zemědělství. Podmínky jsou nastaveny tak, že může používat pouze
ovoce z vlastních, resp. pronajatých certifikovaných sadů. Z celkového množství usušeného
ovoce na konci procesu se odvozuje, kolik bylo použito ovoce v surovém stavu. Protože se
jedná výhradně o materiál vlastní, jeho hodnota je kalkulována prací vloženou do jeho získání
– proto je tato položka uváděna jako součást pracovních nákladů.

d) další náklady spojené s výrobou a distribucí:
Převážná část těchto nákladů představuje energie na proces sušení ovoce – z celkové hodnoty
prodaného produktu tvoří asi 40% : asi 2/3 představuje vytápění dřevem (z vlastního zdroje –
lesa), 1/3 tvoří elektřina jako „tepelná pojistka“ spolu s dotápěním plynem (lahve propan-
butan, původní malokapacitní sušárna byla výhradně na elektřinu), tady jsou zahrnuty i
náklady na nezbytnou spotřebu vody na praní ovoce (vodné a stočné činí 42 Kč za m3).
Další náklady jsou spojené s dopravou traktorem a pracemi drobné zemědělské techniky,
případně dopravu automobilem k návštěvě jarmarků. Tyto náklady představují asi 10%
z hodnoty prodané produkce.

e) pracovní náklady:
Zahrnují odměnu za vlastní práci majitele živnosti včetně placení pojištění (sociální a
zdravotní) a práci sezónních brigádníků, kteří jsou hlavně z kruhu rodiny, příbuzných a
známých. Tyto náklady jsou odhadovány na 50% z hodnoty realizované produkce, z čehož asi
20% zahrnují pěstební práce v sadech (řez, výživa, ošetřování…) a 30% na sklizeň, mytí,
krájení ovoce a obsluha sušičky.

f) zhodnocení výrobních a ekonomických vazeb:
Výsledek tohoto konkrétního podnikání je vyjádřen tím, s jakým čistým měsíčním finančním
přínosem může živnostník počítat do rodinného rozpočtu Na základě poměrně dlouhé doby
provozování této živnosti sdělil, že se jedná o podprůměrný příjem při srovnání se mzdovými
údaji v rámci ČR. Ke zlepšení existenční situace mu přispívá skutečnost, že je vlastníkem 5
ha lesa ve kterém hospodaří a má určité tržby z prodeje vytěženého dříví (v průměru za
několik let se jedná zhruba o stejný přínos jako z vlastní živnosti sušení ovoce), které mu
pomáhají zajistit potřebné prostředky na zajištění rodiny a v určitých krizových situacích i
podporu fungování podnikání s ovocem.

7) Celková situace v provozování výroby a výhled:
Další rozvoj podnikání v sušení ovoce nepředpokládá, i když by to bylo možné z technických
kapacit (např. přijetí stálého zaměstnance by nemohl finančně garantovat). Na druhé straně
mu vyhovuje tento rodinný, v určitém smyslu sociálně motivovaný charakter provozu
podnikání (dát sezónní možnost lidem si přivydělat). Uvažuje spíše o tom, jakým způsobem
zajistit větší jistoty důstojné existence a zabezpečení rodiny, tedy o dalším příspěvku do
rodinného rozpočtu. V úvahu připadá zřízení letního bytu pro agroturistiku nebo hledat pro
sebe menší „mimosezónní“ pracovní úvazek – ještě nedospěl k volbě rozhodnutí.



Rodinný provoz výroby zdobeného perníku

1. Založení podniku:
Manželé (40 let) provozovali obchod a skončili tuto činnost v roce 1996. Příležitostní setkání
s výrobcem perníku vedlo k rozhodnutí věnovat se této činnosti. Koupili od něj recept (za
jakou cenu neuvedli) a po zapracování (příprava těsta, pečení) začali od dubna 1997 s prvními
výrobky (ve spolupráci s bratrem manželky) v této živnosti. Již předtím měla manželka
živnostenský list na pečení koláčů a na ni navázali. Postupně si podle zkušenosti upravili
recepturu pro svoji potřebu, vytvořili své vlastní formy a zdobení perníku.

2. Provozování podniku:
Začínali v části svého domu, kde provedli určité úpravy a dali investice do zařízení - cca 100
tisíc Kč). Po 6 letech (od roku 2003) si pronajali prostory pro svůj provoz v jiné
lokalitě.Přestože v této živnost zaměstnávají další síly, sami si ponechali svá zaměstnání
(zdravotní sestra v pečovatelském domě, autoklempíř) na základě poznání, že na jejich plné
finanční zabezpečení provoz nedostačuje. Zabezpečují tedy řízení a vedení živnosti, výrobu
těsta, potřebnou dopravu a v neposlední řadě i prodej svých výrobků. Zaměstnávají jednu
pracovnice celoročně na plný úvazek, dále 3 sezónní pracovnice v částečném invalidním
důchodu, pomáhá ještě bratr manželky a další členové rodiny.

3. Sortiment výrobků a uplatnění :
Hlavním výrobkem je pouťový zdobený perník, který se prodává při různých příležitostech –
hody, poutě, folklorní slavnosti… Činnost je soustředěna na vymezené období v roce - duben
až konec roku s několika kulminujícími příležitostmi (velikonoce, vánoce…).

4. Způsob odbytu výrobků:
Prodej výrobků je ve většině ve stánku na navštívených uváděných akcích – uskuteční asi 10
výjezdů za rok, spolupracují také s dalšími prodejci s jiným sortimentem (vzájemně si
vyměňují nabízejí zboží k prodeji na stánku). Úspěšnost prodeje je hodně závislá na počasí
v době konání akce, protože se honě od něho odvíjí návštěvnost. Na vánoce a velikonoce
dodávají také zboží k dohodnutému prodeji do obchodů.

5. Propagace výrobků:
Výrobky propagují účastí na akcích, příležitostně mají své výrobky fotograficky prezentovány
v propagačních materiálech regionu. Jsou přesvědčeni, že kvalita se propaguje sama - na
každém výrobku mají označení výrobce s kontaktem. O vlastním propagačním letáčku
uvažují, časové možnosti jsou zatím limitující pro jeho realizaci.

6. Náklady spojené s výrobou a další výrobní vazby:

a) výrobní prostory:
Jak už je výše uvedeno, výrobní prostory si pronajímají a pronájem tvoří část nákladů na
realizaci výrobků (rozvaha nákladů je uvedena níže). Také již byla zmíněna investice pro
zřízení původního provozu ve vlastním domě.

b) výrobní zařízení:
Původní vybavení provozu (100 tisíc Kč) bylo přesunuto do nového provozu v nájmu,
postupně se zřízení doplňuje podle finančních možností

c) výrobní materiál:



Materiál – mouku a ingredience – nakupují ve velkoobchodě, cenové relace a vztah
k celkovým nákladům nebyly specifikovány.

d) další náklady spojené s výrobou a distribucí:
Mezi ně je možné zahrnout placení nájmu za výrobní prostory, spotřebu elektřiny, vody,
dopravu surovin a distribuci výrobků na akce, příp. do obchodů… - spolu s materiálovými
náklady jsou odhadovány na 50% z realizované ceny výrobků.

e) pracovní náklady:
Náklady na mzdy – stálého a sezónních pracovníků, včetně jejich zdravotního a sociálního
pojištění – tvoří asi 30% z analogické hodnoty prodaných výrobků.

f) zhodnocení výrobních a ekonomických vazeb:
Zbývajících 20% z ceny výrobků zůstává majitelům podniku za jejich pracovní účast na
tvorbě výrobků, organizační a další činnost s vedením podniku, včetně zisku a k využití do
dalšího vylepšení a rozvoje podnikání. Tento výsledek sami považují za málo úspěšný a snaží
se hledat rezervy k dosažení většího efektu z podnikání. Využívají spotřebitelský úvěr (80
tisíc Kč), nikdy nepřijali žádnou dotaci ani subvenci – v podstatě se jim vyhýbají z důvodu
závazků, které by z toho mohly pro ně vyplývat.

7) Celková situace v provozování výroby a výhled:
V návaznosti na to, co je uvedeno výše, snaží se hledat rezervy v nákladech, zvětšit výrobu a
celkové zkvalitnění hospodárnosti ve výrobě. Spolupráci s úřady hodnotí pozitivně a
nacházejí vstřícný postoj ke své činnosti. Protože provoz je situován ve vesnici jsou
v kontaktu s obecním úřadem a spolky – vycházejí jim vstříc při zabezpečení příležitostních
zakázek (dárky k oslavám, slavnostním příležitostem, jubileím…). Přestože zaměstnávají
pracovníky s částečnou invaliditou, zatím neuvažují o zřízení „chráněné dílny“ kvůli
problémům s předpisy a také proto, že na pracovníky mají určité specifické požadavky –
samostatnost při práci, umět si sami poradit, dobrý rukopis při zdobení výrobků. Na
rozšiřování sortimentu o výrobky nové kvality nemají časové možnosti (např. o marcipánové
pečivo…).



Dekorování sklenic na krajové pálenky

1. Založení podniku:
Do roku 2002 pracoval budoucí výrobce (58 let) v průmyslovém podniku jako seřizovač, po
likvidaci podniku byl bez zaměstnání. V roce 2003 získal kontakt na osobu, která mu poskytla
základní informace na způsob provádění dekoru sklenic, rozhodl se pro tuto činnost a zřídil si
živnostenský list.

2. Provozování podniku:
Na tuto činnost si pořídil vybavení z vlastních prostředků (jednalo se hlavně o vypalovací
pec), nežádal o žádnou půjčku kvůli značné nejistotě výnosu z podnikání a z obavy dostát
z toho plynoucích závazků.

3. Sortiment výrobků a uplatnění :
Jedná se o sklenice a lahve různých forem a tvarů, karafy, likérky…, které jsou dekorovány
potištěnými vzory – zobrazení ovoce, ze kterého je pálenka vyráběna (švestka, hruška,
jablko…) nebo symbolem toho, komu má být výrobek věnován (zvěř pro myslivce, ryby pro
rybáře…). Dekor je doplněn sloganem, veršíkem, úslovím…tradovaném ve folklorním
podání. Výrobky jsou směrovány k zákazníkům jako dárkové zboží k různým příležitostem.

4. Způsob odbytu výrobků:
Odbyt se děje výhradně na jarmarcích, trzích, folklorních a jiných akcích, které navštěvuje od
dubna do září.

5. Propagace výrobků:
Pouze osobní kontakt se zájemci na akcích, nemá žádné propagační pomůcky ani vizitku.

6. Náklady spojené s výrobou a další výrobní vazby:

a) výrobní prostory:
Svoji produkci realizuje ve vlastním rodinném domě ve vyčleněné suterénní místnosti.

b) výrobní zařízení:
Vybavení sestává ze zmíněné vypalovací pece (náklad na pořízení neuvedl) na fixaci
dekoračních prvků. Další pomůcky a okolnosti technologického charakteru nebyl ochoten
uvést.

c) výrobní materiál:
Materiál – skleněné výrobky sériového typu (sklenice, skleničky, dózy, lahve…) – nakupuje
ve velkoskladech nebo ve sklářských výrobnách. Dekorativní materiál získává
prostřednictvím vlastních dodavatelů. Cenové relace jsou velmi rozdílné podle charakteru
výrobku, více informací neuvedl.

d) další náklady spojené s výrobou a distribucí:
Další náklady zahrnují zejména elektrickou energii na provoz vypalovací pece a náklady na
provoz auta k nákupu materiálu a k návštěvě prodejních akcí. Tyto náklady nedovedl ani
přibližně odhadnout.

e) pracovní náklady:



Tyto náklady představují platby jeho zdravotního a sociálního pojištění (platí nejnižší sazby) a
odměna získaná za tuto činnost spojená s výrobním procesem a prodejem výrobků (i v této
věci bylo jeho vyjádření velmi zdrženlivé).

f) zhodnocení výrobních a ekonomických vazeb:
Podle jeho sdělení může celkově tato činnost zajistit jeho skromný přínos do rodinného
rozpočtu (manželka má své zaměstnání) a nezávislost na sociální podpoře.

7) Celková situace v provozování výroby a výhled:
On sám volbu této činnosti považuje za východisko ze své situace, ve které se ocitl několik let
před nárokem na důchod. Sdělení o jeho činnosti byla velmi zdrženlivá a byly zřejmé i určité
obavy ze zveřejnění některých skutečností, ze kterých by se dal vyvodit názor na přehnanou
lukrativnost nebo naopak na pochybnost o možnosti obživy z této činnosti. Pokud bychom se
pokusili o nestranný pohled (na základě anketních rozhovorů s jinými výrobci a podle
doprovodných pozorovaných aspektů), můžeme vyslovit názor, že se jedná o činnost, která
umožňuje disponovat prostředky na velmi skromnou existenci a už na nic víc. Po překonání
„překlenovacího období“ pro odchod do důchodu tato činnost evidentně zanikne.



Fotodokumentace ke studii

Nákladovost vybraných řemesel k provozování v rámci trvale
udržitelného hospodářského rozvoje venkova.



Rodinné stolařství

Bednářství a stolařství (malý podnik rodinného typu)

Výroba a oprava krojové a historické obuvi

Umělecké kovářství

Rodinné košíkářství 1

Rodinné košíkářství 2

Soustružená dřevěná výroba

Zpracování regionálních odrůd ovoce sušením

Dekorování sklenic na krajové pálenky


