


1



2

Editorka: Jana Tesařová
Odborné konzultace: Yvonna Gaillyová, Jiří Koželouh, 
Ivo Kropáček, Marie Křiváková, Stanislav Kutáček, 
Petr Ledvina, Marie Valčíková, Radim Vítek
Ilustrace: Rostislav Pospíšil
Redakční práce: Hana Machů
Grafi cká úprava: Alžběta Hanzlová
Korektury: Eva Strnadová
Tisk: tiskárna Joker, Uherské Hradiště
Vydání první
Vydalo Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat 
ve spolupráci s Ekologickým institutem Veronica, 2014
www.tradicebk.cz, www.veronica.cz
Elektronicky je k dispozici na www.veronica.cz/publikace  

Publikace je vydána v rámci projektu „Podporujeme místní – 
Podporou místní produkce k udržitelnému rozvoji regionu“. 
Projekt byl fi nančně podpořen v grantovém řízení Ministerstva 
životního prostředí a nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. 

© Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat, ZO ČSOP Veronica, 2014
ISBN 978-80-87308-30-1 (ZO ČSOP Veronica)
Tištěno na recyklovaném papíru.



3

  1. Proč se zabývat místní ekonomikou? 5
  2. Žijeme v globalizované společnosti 7
  3. Světové versus místní – aneb Pomůže nám „lokalizace“? 9
  4. Kam a proč na nákup – aneb Udržíme místní obchody? 13
  5. Oběh peněz v ekonomice a jak to může pomoci obci 17
  6. Jak počítat vliv na místní ekonomiku 21
  7. Jak pomáhat místní ekonomice 25
  8. Díry, kterými odtékají z místní ekonomiky peníze 27
  9. Organizační a právní forma pro podporu místní ekonomiky  45
10. Principy místní ekonomiky  47
11. Závěr 49
12. Použité zdroje  50

Obsah:



4



5

Předkládaná brožura pojednává o místní ekonomice 
a o tom, jak ji posilovat. Ale proč vlastně bychom se měli 
místní ekonomikou zabývat? Pomůže nám řešit problémy, 
s nimiž se naše společnost potýká?
 Trápí nás problémy sociální, jako je nezaměstnanost 
a růst sociálních nerovností. Občany řady obcí znevýhodňu-
je špatná dostupnost obchodů a služeb, včetně vzdělávání 
a zdravotnictví. V důsledku centralizace máme jen omeze-
nou možnost rozhodovat o své obci či komunitě.
 Na ekonomické rovině se potýkáme s rozdílnými úrovně-
mi regionů, hospodářské výsledky jsou negativně ovlivněny 
světovou ekonomickou krizí, podnikání stále ztěžuje řada 
bariér. Jsme závislí na dodávkách energií ze vzdálených re-
gionů či zemí a fi nančně závislí na světových cenách plynu 
a ropy. Otázkou je také zachování produkčního potenciálu 
krajiny, související s potravinovou bezpečností.
 Pociťujeme řadu ekologických problémů. Průmyslové 
hospodaření a doprava surovin a výrobků na velké vzdále-
nosti znečišťují ovzduší, vodu a půdu. Znečištění a nekva-
litní potraviny přinášejí zdravotní problémy. Potýkáme se 
s velkým množstvím odpadů a odpadních vod. Eroze a de-
gradace půdy velmi znesnadňují zemědělské hospodaření.  

 Řada praktických zkušeností ukazuje, že výše zmíněné 
problémy můžeme začít rozplétat podporou místní ekono-
miky. 
 Pojem „místní (lokální) ekonomika“ představuje zjedno-
dušeně řečeno místní produkci pro místní spotřebu. Nejed-
ná se o žádný převratný objev. V určitém ohledu jde o návrat 
k polozapomenutým zkušenostem. Před pouhými sto lety 
fungovala většina evropských regionů zcela přirozeně jako 
místní ekonomiky. Náš životní styl se však radikálně promě-
nil, zejména v důsledku propojování světa. Globalizace nám 
přináší mnoho dobrého, ale má i své negativní dopady. Zjiš-
ťujeme, že je užitečné užívat vymožeností dnešní doby, ale 
nezapomínat přitom na to, že stále ještě závisíme na lidech 
okolo nás a že přinejmenším v ekonomicky horších dobách je 
velkou hodnotou mít fungující místní ekonomiku.

1.  Proč se zabývat místní ekonomikou? 
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Chceme-li mít prosperující region, 
který bude:

 vytvářet pracovní místa
 podporovat podnikání (nejen) svých obyvatel
 mít prostředky na svůj rozvoj a na budování 

 infrastruktury
 dopřávat svým obyvatelům ověřitelnou kvalitu 

 se známým původem a tradicí
 méně záviset na světových cenách energií a surovin
 podporovat zachování tradic i přírody
 ekonomicky stabilní, poskytující sociální jistoty
 schopný přizpůsobovat se globálním změnám…

… zkusme na to jít přes podporu místní ekonomiky. 
Tato brožura napoví, proč a jak na to.
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Řada zmíněných problémů souvisí s procesem globalizace. 
Ten probíhá už staletí, po ekonomické stránce však zásadně 
zesílil zejména ve 20. století v souvislosti s rychlejší dopra-
vou, po pádu železné opony, kdy se propojily i státy do té 
doby oddělené studenou válkou, a v důsledku rozmachu in-
formačních technologií v posledních třiceti letech. 
 Globalizace přináší spoustu možností – můžeme sdílet 
technologie, téměř neomezeně cestovat a komunikovat, stu-
dovat a pracovat v zahraničí ad. Působí ale také řadu problé-
mů – místní výrobci, poskytovatelé služeb a obchodníci jsou 
jen velmi těžko schopni konkurovat mezinárodním fi rmám. 
Spolu s útlumem jejich činnosti se ztrácejí z místní ekonomi-
ky peníze a dále se posiluje závislost na globální ekonomice 
(viz rámeček).

2.  Žijeme v globalizované společnosti

Přínosy globalizace1 

 Šíření informací, znalostí, technologií
 Kulturní obohacení
 Možnosti cestování, komunikace
 Dělba práce mezi regiony
 Širší škála výrobků a služeb
 Dosažitelnost stejných produktů na různých 

 místech světa
 Standardizace norem – srovnatelná kvalita 

 výrobků a služeb
 Nižší ceny zboží a služeb pro zákazníka

1  Mezi přínosy globalizace se uvádí také mezinárodní solidarita, sní-
žení rizika konfl iktů v důsledku vzájemného propojení světa a zvýšení 
zaměstnanosti v méně rozvinutých zemích. Hodnocení těchto jevů je 
však složitější a ne vždy jednoznačné.
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Nevýhody globalizace 

 Nepřehlednost (ekonomických vztahů, původu 
 a obsahu výrobků ad.)
 Jedinec, komunita i stát ztrácí vliv na dění, 

 ztrácí soběstačnost
 Závislost ekonomická, politická, potravinová, 

 energetická…
 Chybí sociální kontrola
 Krátkodobý horizont rozhodování – fi rmy se po 

 vyčerpání zdrojů (přírodních, lidských) mohou 
 přesunout jinam 
 Velký objem dopravy – negativní vliv na životní 

 prostředí2

 Uniformita (zboží, kultury, chování ad.)
 Centralizace zisků – prohlubování nerovností 

 mezi regiony
 Ztráta konkurenceschopnosti malých výrobců
 Vznik jednostranně zaměřených regionů a států
 Důraz na kvantitu a konzum
 Nepodporuje místní zaměstnanost, vyváží práci 

 do levnějších krajin
 Větší riziko destabilizace místní ekonomiky při 

 globálních změnách

2 Enormní objem dopravy se dá ilustrovat např. takzvanými food miles 
– tedy mílemi, které potraviny nacestují během výroby a přesunu k zá-
kazníkovi. Průměrný nákup v britském supermarketu má dohromady 
„nacestováno“ 4800 kilometrů, z toho potraviny 1000 kilometrů.
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Řada odborníků, politiků i komunit považuje za pomoc při 
řešení globálních problémů tzv. „lokalizaci“, zjednodušeně 
řečeno podporu místní produkce pro místní spotřebu. Po-
jem, který se dostává do povědomí veřejnosti jako „míst-
ní ekonomika“ nebo „lokální ekonomika“, není vlastně nic 
nového. Dříve byla přirozenou místní ekonomikou většina 
regionů.
 Dnes nadnárodní fi rmy ovládají trhy a určují ceny. Prvový-
robci musí přistupovat na ceny tak nízké, že je to zpravidla 
na úkor kvality. Mnoho fi rem pouze překupuje zboží bez vy-
tváření hodnoty, ale jsou na tom ekonomicky lépe než ti, kdo 
hodnoty vytvářejí. 
 Místní ekonomika je schopna popsané jevy redukovat. 
Dobrým příkladem z praxe jsou družstevní prodejny míst-
ních produktů, farmářské trhy, prodeje z dílny nebo ze dvora 
a jiné možnosti, které se obejdou bez burz, kamionů a letadel 
převážejících komodity z jednoho konce světa na druhý. 

Co je to tedy „místní (lokální) ekonomika“?

Místní (lokální)3 ekonomika představuje především 
uvědomění si ekonomické provázanosti našich ži-
votů v místě a regionu. Předpokládá šetrné hospo-
daření s obnovitelnými zdroji a vyžaduje zkoumání 
možností, které nám region nabízí. Znamená péči 
o ekonomický potenciál, který si dokážeme vytvořit 
vlastním úsilím a dovednostmi, a to takovým způso-
bem, aby byl využíván v dané lokalitě ku prospěchu 
všech jejích obyvatel. Zahrnuje principy, jejichž dodr-
žování vede k obnově prosperity, ekonomickému oži-
vení a stabilitě. [Upraveno dle 13 viz Použité zdroje a doporučená 
literatura] 

3.  Světové versus místní – aneb Pomůže nám „lokalizace“?

3  Mluvíme o „místním“ – co to znamená? Defi nice místního není jedno-
značná, záleží na dohodě. Může jít o obec, geografi cky vymezený okruh 
(např. do vzdálenosti 20 km), region, zemi nebo několik zemí — podle 
toho, o jaké zboží či služby jde. U zemědělských produktů bude místní 
okruh podstatně menší než u výroby letadel, říká Colin Hines, britský 
propagátor lokalizace. 
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 Mnoho zemědělských produktů nemusíme dovážet, protože 
si je můžeme vypěstovat sami. Mnoho výrobků si můžeme vy-
rábět z vlastních zdrojů, které máme přímo po ruce. Totéž platí 
o energiích, vodě i sociálních službách. Učíme se znovu chápat, 
že hospodaření na vlastním je důstojný způsob obživy. 
 Vůbec nejde o to, vrátit svět o sto let zpátky. Propojení 
s globální ekonomikou se určitě v dnešní době nevyhneme, 
záleží ovšem na jeho míře a charakteru. Je potřeba hledat 
rovnováhu mezi lokálním, regionálním, národním a globál-
ním měřítkem produkce, tak aby byla ekonomicky, sociálně 
i ekologicky udržitelná. Měl by se prosazovat tzv. princip sub-
sidiarity – tzn. problém se řeší a rozhoduje se o něm na nej-
nižší možné úrovni. Hlavní důraz v místní ekonomice by měl 
být kladen na prostředky denní potřeby – potraviny, energie, 
peníze, bydlení, oblečení ad. 
 Zásadní je změna myšlení. Pro rozvoj místní ekonomiky je 
potřeba ekonomicky lokální patriotismus. Nejedná se o ne-
vraživost k jiným regionům, ale zdravou hrdost na to, čím je 
náš region specifi cký. Hrdost přetavenou v to, že jsme ochot-
ni pro podporu místní ekonomiky i něco udělat.

Jaká jsou poznávací znamení lokalizace? 

 Využívání místních zdrojů a místní 
 zpracování odpadů 
 Zaměstnávání místních obyvatel
 Místní vlastnictví
 Podpora lokalizovaných fi nancí i místní 

 nepeněžní ekonomiky
 Orientace primárně na uspokojování potřeb 

 místních obyvatel a rozvoj místních komunit
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Přínosy lokalizace

 Přímé vztahy mezi výrobci a spotřebiteli
 Přehlednost (ekonomických vztahů, původu 

 a obsahu výrobků ad.)
 Soběstačnost
 Nezávislost ekonomická, politická, potravinová, 

 energetická…
 Větší možnost obce/regionu ovlivnit svůj rozvoj 

 a směřování
 Posílení místních vazeb, soudržnosti, spolupráce  

 v obci/regionu 
 Funguje sociální kontrola (nad kvalitou výrobků 

 a služeb, fi nančními toky ad.)
 Dlouhodobě udržitelné procesy – berou ohled 

 na lidi i životní prostředí
 Minimalizace dopravy zboží a surovin 

 a negativních dopadů na životní prostředí
 Využití místních zdrojů – např. surovin, lidí, energie,  

 infrastruktury...
 Rozmanitost, kreativita (zboží, kultury, chování)
 Napojení ekonomiky na tradice – např. dožínky, 

 kosení luk, moštování, zabíjačky 
 Duch místa – ocenění místní jedinečnosti 
 Rozvoj cestovního ruchu navázaného na jedinečnost  

 regionu

Nevýhody lokalizace 

 Náročná na realizaci, závislá na schopnostech lidí
 Sociální kontrola uvnitř komunity může být příliš  

 svazující
 Možnost vzniku místních monopolů, selhání 

 místních regulačních mechanismů
 Užší sortiment dostupných výrobků a služeb
 Menší tlak na inovace
 Menší možnost specializace
 Menší úspory z rozsahu (výroba většího množství  

 zboží je většinou ekonomičtější)
 Omezené zdroje
 Závislost na místním trhu
 V případě silných místních vazeb mezi podniky 

 vzniká vzájemná závislost 
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 Místní ekonomika má velký potenciál podporovat udr-
žitelný rozvoj, který propojuje ekonomické, sociální a eko-
logické přínosy pro společnost – viz obrázek. Takový rozvoj 
zabezpečuje i následujícím generacím možnost uspokojovat 
jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmani-
tost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů.
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Nejjednodušším receptem na podporu místní ekonomiky je 
prostě nakupovat místně – od místních výrobců a poskyto-
vatelů služeb a obchodů s místními vlastníky. Proč to tedy 
neděláme častěji?
 Supermarkety, hypermarkety a další velké obchody 
(včetně velkých e-shopů) nám přinášejí zboží, které jinde 
není k dostání, v širokém sortimentu, často za nízké ceny. 
A jsou otevřené téměř neustále. Jsou ale tak prospěšné, jak 
to na první pohled vypadá?
 Podíváme-li se na ně z pohledu místní ekonomiky, spatří-
me sporné body. Velké řetězce mohou ze své velikosti těžit 
– registrovat sídla v daňových rájích, optimalizovat daně po-
mocí vztahů mezi mateřskými a dceřinými fi rmami ad. Pení-
ze unikají z místní ekonomiky také v důsledku zahraničních 
vlastníků řetězců – zisky odplynou jinam.
 Velká část jejich sortimentu pochází z dovozu. Pro spotře-
bitele je těžké dozvědět se, které výrobky a do jaké míry jsou 
české – a už vůbec ne, které jsou regionální či místní. Situace 
se v některých řetězcích sice lepší a dochází k označování 
českých výrobků, většinou však jde o pominutelné množství, 
případně zejména o propagační efekt bez znatelného ekono-
mického významu. 

 Menší místní dodavatelé buď nemají šanci se do řetězce 
dostat, a pokud ano, často mu dodávají téměř veškerou pro-
dukci a stávají se tak existenčně závislými. Musí pak přistu-
povat na nízké výkupní ceny a přísné množstevní podmínky 
v dodávání. Rizika – jako je třeba neprodané zboží – se čas-
to přesouvají na dodavatele, který si pouze kupuje prostor 
v regálech obchodu. Opravdu kupuje, neboť tzv. zalistovací 
poplatky jsou běžnou součástí smlouvy s řetězcem a jejich 
výše se liší dle exponovanosti regálu.
 Kvalita se často měří hlavně vzhledem (do regálů se do-
stanou například jen velké a rovné mrkve), neřeší se obsah 
prospěšných látek či chemizace. Sortiment je sice široký, 
ale chybí v něm místní, zaručeně kvalitní výrobky s tradič-
ními místními specifi ky. To vede například k potlačování 
rozmanitosti odrůd ovoce, neboť řetězce mají zájem jen 
o několik masově rozšířených a vzhledově nejatraktivněj-
ších odrůd.
 Výstavba nového hypermarketu je vždy provázena argu-
mentací o vzniku pracovních míst. Ale ekonomické studie 
provedené v Británii ukazují, že zvyšování počtu pracovních 
míst je minimálně sporný argument. Lze těžko spočítat, kolik 
by bylo pracovních míst, kdyby existovaly jen malé obchody. 

4.  Kam a proč na nákup – aneb Udržíme místní obchody?
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Nicméně ekonomové spočítali, že pokud by se stejný obrat 
realizoval v malých obchodech, pracovních míst by bylo více 
[22]. 
 Navíc řetězce nabízejí většinou hůře placenou práci, nají-
mají spíše zaměstnance přes agentury a neproplácení přes-
časů je běžný způsob snižování nákladů. Rozsáhlá otevírací 
doba – tak příjemná pro zákazníky – je často vykoupena vy-
čerpáním prodavačů a prodavaček. 
 Nákupní řetězce expandují většinou tak, že postaví no-
vou budovu s parkovištěm. Ve dvou třetinách případů tím 
mění dosavadní využití území, většinou staví na zelené lou-
ce. Každý rok vznikne deset tisíc nových parkovacích míst, 
naprostá většina ve formě zabetonovaného povrchu. Ně-
které prozíravé země (např. Rakousko či Norsko) výstavbu 
přísně regulují, ale hodně zemí – včetně Česka – dovoluje 
stavět velké obchody téměř všude a bez ohledu na ráz okol-
ní zástavby či krajiny [21].
 Jezdí-li většina lidí z vesnice nakoupit do supermarketu 
ve městě, není divu, že místní obchod postupně omezuje 
sortiment, otevírací dobu a nakonec i zkrachuje… Na dru-
hou stranu nutno říct, že někdy krachu napomůže také nepři-
pravenost místního obchodu inovovat a reagovat na měnící 
se potřeby obyvatel.
 Intenzita uvedených praktik se samozřejmě u různých 
nákupních řetězců liší. Vždy je potřeba hledat konkrétní in-
formace a souvislosti. Existují malé řetězce, které prodávají 
značný podíl českých a regionálních výrobků nebo mají i čes-
ké vlastníky, většinou se však jedná o specializované obchody 
zaměřené právě na uspokojení rostoucího zájmu lidí o místní 

potraviny. Mezi TOP 10 řetězci podle obratu není ani jediný 
s českým vlastníkem [20, 23].
 Obdobné problémy se objevují u velkých, většinou zahra-
ničních investic do výroby, které často přicházejí na základě 
štědrých nabídek ze strany státu – daňových úlev, dotova-
ných výrobních areálů a podobně. Není ale výjimkou, že už 
po několika letech uvažují o přesunu svých výrob do jiných 
zemí, kde je levnější pracovní síla, nižší ekologické standardy 
či příznivější daňové prostředí. 

Cesta jablek kolem světa

Současné ekonomické vazby vedou k problema-
tickým situacím. Řada sadů v České republice je 
zanedbaná a jablka zde na podzim shnijí pod stromy, 
v lepším případě se nahrubo posbírají na moštová-
ní. Český spotřebitel si pak kupuje v supermarketu 
kilo jablek dovezených z různých končin světa. Aby 
ovoce dlouhou dobu přepravy a manipulaci vydrželo, 
stříká se řadou chemických přípravků. Za humny 
nám přitom rostou pěkné zdravé plody, mnohdy i za 
srovnatelné či nižší ceny.

I v jiných oborech běžně dochází k absurdnímu jevu, 
že jednu komoditu vyvážíme a ta stejná je k nám 
odjinud dovážena. 
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 Místní produkce potravin často nemůže nabídnout lev-
nější zboží než velkoprodukce obrovských nadnárodních fi -
rem. Může však poskytnout nefi nanční pozitivní dopady pro 
místní komunitu – výrazně lepší kvalitu zboží, práci v místě, 
stabilitu. Navíc nezahrnuje tzv. negativní externality, které 
v nízkých cenách obchodních řetězců nejsou zohledněny. 
Jedná se o dopady ekologické (znečištění životního prostředí 
v důsledku dopravy a chemizace potravin) i sociální (málo 
placení výrobci, nevyhovující pracovní podmínky ad.). Nákla-
dy s nimi spojené pak často musí kompenzovat celá společ-
nost z veřejných rozpočtů.
 Následující kapitola ukazuje, že ceny v místních obcho-
dech nejsou tak vysoké – v konečném důsledku totiž s míst-
ním výrobkem kupujeme i prosperitu místní ekonomiky 
a řadu nefi nančních přínosů.
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Chceme-li místní ekonomice pomoci, je potřeba pochopit vý-
znamnost oběhu peněz.
 Současnou běžnou ekonomiku regionu si lze představit 
jako děravé vědro (viz obrázek), do něhož přitékají zdroje 
regionu, skládající se z příjmů fi rem, obcí, neziskových or-
ganizací, jednotlivců… Je v něm však i řada děr, jimiž peníze 
téměř stejnou rychlostí odtékají.4
 Ale nemuselo by tomu tak být. Pomocí posilování vnitrore-
gionálních vazeb lze tyto díry zmenšit či ucpat a zesílit oběh 
peněz uvnitř regionu. Jedná se o nenápadný, ale důležitý 
posun v ekonomickém myšlení. Většinově se zatím hlásá, že 
podstatné je, kolik peněz do regionu přiteče zvenčí. Příznivci 
lokalizace ale poukazují na to, že je spíše důležité, nakolik se 
peníze dokážou otáčet v místě, když už tam jednou jsou.

Žijeme v Místní, nebo Děravé Lhotě?

V lokálním a nelokálním nakupování je jeden zásadní roz-
díl. Peníze vynaložené místně se v regionu otočí, a to často 
hned několikrát. Na první pohled to není vidět, při bližším 
zkoumání nás však překvapí, kolik peněz se může v důsledku 
místního nákupu vygenerovat i pro další místní subjekty!  
 Podívejme se na jednoduchý příklad [9]. Představme si dvě 
města: Místní Lhotu a Děravou Lhotu. 

   Situace v Místní Lhotě:

V Místní Lhotě lidé většinou utratí svoje peníze místně – 
v obchodě se smíšeným zbožím, u opraváře, za péči o děti či 
za oblečení (řekněme, že asi 80 % svých peněz). 
 A máme tu Jiřího – zrovna má narozeniny. Tetička Anna 
mu poslala jako dárek stokorunu. Jiří si za 20 Kč koupil v ne-
dalekém supermarketu čokoládu a za 80 Kč si dal zmrzlinový 
pohár, dort a limonádu v místní cukrárně. 
 Majitelka cukrárny hned poslala svého syna, aby se nechal 
naproti u kadeřnice ostříhat. Utratí tam 64 Kč (to je 80 % 
z 80 Kč). Za zbytek z 80 Kč si koupí noviny. 

5.  Oběh peněz v ekonomice a jak to může pomoci obci

4 Toto téma přinesla kniha Plugging the Leaks – Ucpat díry, kterou 
vydala v roce 2002 londýnská New Economics Foundation – NEF [12]. 
Související informace najdete také na www.pluggingtheleaks.org. Děku-
jeme NEF za svolení použít upravenou ilustraci s vědry.
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 Kadeřnici vyhládlo, a tak si skočí pro něco na zub. Za 51 Kč 
(80 % ze 64 Kč) si koupí pizzu v místní pizzerii a zbytek si ne-
chá na blížící se kadeřnickou konferenci. 
 Jaký je prospěch pro Místní Lhotu? Jiří dostal 100 Kč od 
tety Anny a utratil 80 Kč u místní cukrářky; ta utratila 64 Kč 
u kadeřnice, a ta zaplatila 51 Kč za pizzu. Zbytek peněz naši 
malou ekonomiku opustil, protože čokoláda byla ze supermar-
ketu, noviny vycházejí v Praze a kadeřnická konference bude 
dokonce v zahraničí. V Místní Lhotě to dohromady činí 295 Kč, 
to vše díky tetě Anně. Když odečteme její původní dar, zna-
mená to, že v Místní Lhotě oběhlo díky její stokoruně dalších 
195 Kč. A to jsme zaznamenali pouze první tři kola útrat. 

   Situace v Děravé Lhotě:

V Děravé Lhotě vypukla „online horečka“ a lidé neutrácejí 
mnoho svých příjmů v místě (průměrně asi jen 20 %), proto-
že si oblíbili nakupování z katalogů a e-shopů. 
 Jiřího bratranec Petr bydlí v Děravé Lhotě a také dostal od 
tety Anny k narozeninám stokorunu. Hned si objednal elek-
tronické hračky za 80 Kč ze svého oblíbeného zásilkového 
obchodu a 20 Kč utratil v místním pekařství. 
 Dcera majitele pekárny si odpoledne koupila za 4 Kč (20 % 
z 20 Kč) v cukrárně lízátko a prohlédla si nejnovější katalog. 
Majitelka cukrárny si toho za 20 % ze 4 Kč už mnoho nepořídí. 
 Jaký je prospěch pro Děravou Lhotu? Petr dostal 100 Kč 
od tety Anny a z toho 20 Kč utratil v pekařství, dcera pekaře 
nechala 4 Kč v cukrárně a majitelce cukrárny už zbyla jen 
necelá koruna. Zbytek peněz odešel mimo ekonomiku Děravé 

Lhoty. Pro toto městečko to dohromady dá téměř 125 Kč. 
A když zase odečteme původní stokorunu od tety Anny, zna-
mená to, že její dar pro Děravou Lhotu přinesl pouhých 25 
dodatečných korun. Pokud srovnáme toky peněz v Místní 
a v Děravé Lhotě v našich příkladech, jasně vidíme, co se děje. 
Mnohem větší část daru tety Anny zůstala v Místní Lhotě.
 Koloběh peněz se ale po těchto třech kolech nezastaví. Za-
tímco v Místní Lhotě zůstává ve třetím kole 51 Kč na utracení 
majiteli pizzerie, v Děravé Lhotě to je pouhá necelá jedna koru-
na. Celkové bohatství, vytvořené darem tety Anny v Místní Lho-
tě, ještě vzroste. Dokonce po deseti kolech útrat v Místní Lhotě 
ještě koluje zhruba desetikoruna. V Děravé Lhotě z původního 
daru po čtyřech kolech zbývá méně než koruna, po dalších dvou 
kolech už téměř nic. Kdybychom sečetli všechny příjmy, vytvo-
řené původním příjmem sto korun v Místní Lhotě a v Děravé 
Lhotě, dostali bychom asi toto: Místní Lhota − 80 % peněz zůstá-
vá v místě, Děravá Lhota – 20 % peněz zůstává v místě. Celkem 
sečteno, vytvořil dar tety Anny v Místní Lhotě příjmy ve výši 
500 Kč, tedy pětinásobku původní částky! Zatímco v Děravé 
Lhotě to bylo pouhých 125 Kč, tedy 1,25násobek. 
 Je jasné, že každý utrácí peníze svým osobitým způsobem, 
a nikdo netvrdí, že je jedině správné kupovat dortíky namísto 
elektroniky. Uvedli jsme jen jednoduchý příklad, na kterém je 
vidět, jaký dopad mohou mít naše rozhodnutí, kde a za co 
utratit svoje peníze. Nezáleží ale pouze na tom, kde utrácíme 
svoje peníze my, záleží také na tom, kde utrácejí peníze lidé, 
u kterých nakupujeme. Ilustrovaný přínos, tedy peníze, které 
dar tety Anny vygeneruje pro každé z měst, se nazývá znáso-
bující neboli multiplikační efekt.
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Obrázek shrnuje příjmy v obou Lhotách a ukazuje výpočet tzv. lokálního multiplikátoru (LM), 
o němž se dozvíme v další kapitole. Celkové příjmy je možné znázornit také plochou, viz sloupcové grafy.
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Jak spočítat lokální multiplikátor? 

Nejdříve se dohodou stanoví hranice regionu, který chceme sledovat – například katastr 
obce, okruh do vzdálenosti 25 km, kraj ad. – nejlépe podle spádovosti regionu. V prvním 
kole se zjistí celkové výdaje subjektu (V1). V druhém kole se rozklíčuje, které byly vydány 
místně (tedy kolik peněz bylo zaplaceno místním dodavatelům a zaměstnancům v daném 
regionu = V2). Ve třetím kole se sleduje, kolik z místně vydaných peněz bylo opět utraceno 
místně (tedy kolik peněz místní dodavatelé a zaměstnanci, kterým subjekt zaplatil, utrati-
li místně = V3). Získané částky ze všech tří kol se na závěr sečtou a vydělí celkovými výdaji 
zjištěnými v prvním kole. 

      (V1+V2+V3)/ V1 
    V1

Rozsah hodnot ukazatele LM3 je mezi 1 (nejnižší = žádný přínos pro místní ekonomiku) 
až 3 (nejvyšší = všechny výdaje obíhají ve vymezeném území).
 
 Je-li výpočet problematický z hlediska velkého počtu dodavatelů, lze malé dodavatele 
opominout a sledovat ty nejdůležitější, kterým subjekt opakovaně platí vysoké částky. Je-
li výpočet, resp. získání potřebných dat ve třetím kole příliš technicky náročný, můžeme 
zůstat u dvou kol a vypočítat tak alespoň LM2 – i ten má určitou vypovídací hodnotu.

LM3 =
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Na příkladu Místní a Děravé Lhoty jsme si ukázali nejen dopad 
místního nakupování a nakupování zdálky dováženého zboží, 
ale také nástroj, kterým můžeme měřit fi nanční toky v regio-
nu. Nazývá se lokální multiplikátor, zkratkou LM3 (označení 
trojkou proto, že bývá počítán pro tři kola výdajů)5. 

6.  Jak počítat vliv na místní ekonomiku

5  Vyvinula ho londýnská organizace New Economics Foundation (NEF), 
vycházela přitom z původního Keynesova konceptu multiplikačního 
efektu zejména vládních výdajů ke studiu národní ekonomiky. 

 Lokální multiplikátor umožňuje sledování role malé orga-
nizace, fi rmy nebo obce v místní ekonomice. Je ukazatelem, 
nenabízí přesnou hodnotu, ale hlavně informace o koloběhu 
peněz.
 Lokální multiplikátor odhaluje ekonomické vazby, nejen 
odborníkům, ale i laikům ukazuje přínosnost subjektu pro 
místní ekonomiku a napovídá, co konkrétního lze udělat pro 
podporu místní ekonomiky. 
 V Británii například výpočtem lokálního multiplikátoru 
zjistili větší přínos malých penzionů pro ekonomiku určitého 
regionu v porovnání s tamními velkými hotely [9].
 Vedení obce si jej může nechat spočítat pro obecní úřad, 
ale například i pro své příspěvkové organizace, obecně vlast-
něné podniky či pořádané akce, a rozhodnout se výsledek 
postupně zlepšovat cílenou podporou místní ekonomiky 
(o možnostech více v kapitole 8). Půjde tak i příkladem svým 
občanům.
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Příklad z praxe 
Výpočet lokálního multiplikátoru v obci Hostětín
  

Konkrétní postup výpočtu lokálního multiplikátoru uvádíme 
na příkladu Moštárny Hostětín. V Bílých Karpatech, v úze-
mí s pestrou mozaikou lesů a zemědělsky obhospodařované 
krajiny, se dochovala silná ovocnářská tradice, na kterou 
zakladatelé moštárny v roce 2000 navázali. Moštárna zača-
la vykupovat přednostně místní jablka a cenami motivovala 
sadaře k přechodu na ekologické zemědělství. Díky novým 
možnostem odbytu jablek založili místní pěstitelé postupně 
několik desítek hektarů nových sadů. Pomohlo také pora-
denství a semináře pro začínající i zkušené ovocnáře, které 
pořádá spřízněné Centrum Veronica Hostětín. Moštárna vy-
rábí a dodává na trh kvalitní a zdravé produkty, využíva-
jící místní ovocnářskou produkci, a navíc poskytuje několik 
pracovních míst. Místní ekonomika je obohacena o tržby 
za zboží a služby, zisky jsou reinvestovány opět v místě. 
Porovnejme si to s nápoji z tropického ovoce, vyráběnými 
nadnárodní fi rmou…
 Provozovatelé moštárny chtěli vyjádřit dopady provozu 
moštárny na místní ekonomiku, proto iniciovali výpočet 
lokálního multiplikátoru (LM). Dotčený region byl vymezen 
jako 25km okruh kolem Hostětína.

 Po výpisu celkových ročních výdajů (V1) z účetnictví 
moštárny bylo třeba stanovit, jaká jejich část byla utrace-
na ve stanoveném regionu (V2). Soubor deseti hlavních do-
davatelů pokrýval více než 80 % celkových výdajů a podle 
jejich sídla bylo pak vypočteno, že podíl místních výdajů je 
36 %.  U zbývajících, menších dodavatelů, kteří se souhrnně 
podíleli na necelých 20 % výdajů, byl analogicky použit stej-
ný podíl místních výdajů. 
 V posledním nejnáročnějším kroku bylo třeba zjistit, kolik 
svých výdajů dodavatelé moštárny utratí v daném regionu 
a kolik mimo něj. Na základě dotazníkového šetření u deseti 
hlavních dodavatelů (s návratností osmi dotazníků z deseti) 
byly zjištěny celkové místní výdaje ve třetím kole (V3). 
 Hodnota lokálního multiplikátoru pro hostětínskou moštár-
nu dosáhla hodnoty 1,62. To znamená, že každá koruna vy-
daná moštárnou přinesla místní ekonomice navíc dalších še-
desát dva haléřů. Díky moštárně tak v regionu koluje každý 
rok (v závislosti na ročním obratu) řádově o cca 1–3 milio-
ny Kč více.
 Hlavní výdaje moštárny spočívají v platbách zaměstnan-
cům, platbách za pronájem budovy a technologie a plat-
bách pěstitelům biojablek. Protože výkupní ceny jablek byly 
v daném roce v zahraničí vyšší, nebylo pro moštárnu snadné 
sehnat místní dodavatele. Kupříkladu největší místní pěsti-
tel prodával biojablka do Německa za lepší ceny. Největším 
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dodavatelem moštárny tak byl zemědělský podnik na slo-
venské straně Bílých Karpat. Výdaje na jablka z této farmy 
tvořily 18 % veškerých výdajů. Farma se nachází asi 10 km 
za hranicí námi vymezeného regionu pro výpočet LM3. Tudy 
peníze z námi určeného regionu tedy odtekly, jakkoliv ne 
příliš daleko. Pokud bychom tuto farmu započítali jako míst-
ní (a bylo by to logické), lokální multiplikátor by vyšel 1,80 
a podíl místních výdajů moštárny by činil 55 %. To je hod-
ně, vezmeme-li v úvahu poměrně malé území, které jsme 
označili jako „místní“. Podobným způsobem lze analyzovat 
jednotlivá dílčí zjištění a (v rámci možností) cíleně zvyšovat 
podporu místní ekonomiky.
www.mostarna-hostetin.cz

 Obdobné analýze bylo podrobeno také vzdělávací stře-
disko Centrum Veronica Hostětín a obecní biomasová vý-
topna, kde byl zkoumán vliv na místní ekonomiku. Lokální 
multiplikátor výtopny dosáhl vysoké hodnoty 2,30 – tedy 
každá koruna vygeneruje v regionu další 1,30 Kč,  vzděláva-
cí centrum podle výpočtu utrácí v regionu 67 % všech svých 
výdajů. 
 Další informace o dopadech projektů udržitelného rozvo-
je v Hostětíně na region jsou podrobně popsány ve studii 
„Co přinesly projekty v Hostětíně“. 
www.hostetin.veronica.cz/studie [10]
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Lokalizaci lze cíleně podporovat – morálně, legislativně či 
ekonomicky, a to na různých úrovních.

Mezinárodní a státní úroveň
 
Pravidla globální ekonomiky (která samozřejmě dopadají i na 
ekonomiky místní) většina z nás asi bezprostředně neovliv-
ní. Určují je mezinárodní organizace, státy a jejich uskupení 
a nadnárodní fi rmy, a to pomocí těchto nástrojů: 

 Mezinárodní obchodní pravidla a dohody
 Daně, dotace, kvóty, intervence
 Finančnictví a jeho pravidla
 Garantované výkupní ceny, výhodné půjčky, 

 dotace úroků z úvěru
 Podmínky výroby a prodeje
 Zákony upravující mj. organizační struktury 

 ziskové, neziskové a družstevní 
 Výzkum a pilotní projekty

Regionální a místní úroveň 

Možná se nám zdá, že na pravidla hry máme jen malý vliv. 
Jenže všichni jsme spotřebitelé a náš vliv je obrovský – po-
kud se rozhodneme změnit své chování, můžeme společně 
ovlivnit trendy, sílu jednotlivých hráčů a nakonec i pravidla, 
i kdyby zatím jen na naší místní či regionální úrovni. 
 Všichni máme ve společnosti i jiné role než jen roli spotře-
bitele – jako zastupitelé či úředníci například rozhodujeme 
o nákupech či projektech obcí, jako podnikatelé vymýšlíme 
výrobní program fi rmy, působíme jako pedagogové apod. 
Všichni jsme občany, a můžeme tak apelovat na své zástup-
ce v politice. Zkrátka neustále ovlivňujeme svoje okolí, ať 
už osobně nebo třeba na sociálních sítích. Proto v další ka-
pitole uvádíme možnosti podpory místní ekonomiky ze stra-
ny obce, neziskové organizace, fi rmy či jednotlivce. Ideální 
samozřejmě je, pokud uvedené subjekty na podpoře místní 
ekonomiky spolupracují.

7.  Jak pomáhat místní ekonomice



26

Spotřebitelská osvěta

Místní ekonomika a možnosti jejího rozvoje jsou zatím 
na okraji společenského zájmu. Místní ekonomice mů-
žeme velmi pomoci, pokud budeme o tomto tématu 
mluvit, šířit návody, publikovat, diskutovat, působit 
příkladem. Můžeme téma zpracovat v obecním časopi-
se, zadat studentům, uspořádat besedy a podobně.
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Místní ekonomika je jako děravé vědro, z něhož odtékají pe-
níze. Kde máme díry hledat? A jak je můžeme ucpávat? Našli 
jsme pro vás sedm děr, kde místní ekonomiky ztrácejí peníze, 
a předkládáme vám tipy, jak je zalepit.

 
 
 1.  Nákupy v obchodech, které odvádějí peníze 
  z regionu.
 2. Platby za služby, jejichž poskytovatelé nemají sídlo 
  v regionu.
 3. Platby za energie, které nepocházejí z regionu. 
 4. Nehospodárné využívání vodních zdrojů. 
 5. Půjčky a hypotéky od globalizovaných 
  bankovních institucí.
 6. Turistika a cestování mimo region.
 7. Hazard.

Díra č. 1: Nákupy v obchodech, 
které odvádějí peníze z regionu

Markety nadnárodních řetězců a internetové obchody se 
předhánějí v kampaních přesvědčujících nás, že nakupování 
u nich je levné. Z pohledu místní ekonomiky se to však jeví 
jinak – v konečném důsledku se jedná vlastně o nakupování 
drahé. Jak jsme uvedli v kapitole č. 4, zisky jdou většinou 
vzdáleným vlastníkům, platby za výrobky vzdáleným dodava-
telům. Většina peněz tudíž z velké části mizí z regionu. 

 Řešení: Místní nákupy

Při jakémkoli nákupu hledejme místní výrobky či služby. Vy-
světlujme i ostatním, proč se to vyplatí.
 Jako jednotlivci či fi rmy v tomto nejsme omezeni. Obce 
se sice řídí zákonem o veřejných zakázkách, ale stále zů-
stává velký prostor, jak nakoupit místně. U výdajů „pod-
limitních“, které nepodléhají tomuto zákonu, lze nakoupit 
přímo – například dárky pro obchodní partnery, občerstvení, 
materiál či různé služby (řemeslné, grafi cké, překladatelské 
ad.) do určité částky. 

8.  Díry, kterými odtékají z obce peníze
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 U zakázek, které musí být dle zákona soutěženy, lze uplat-
nit i jiná kritéria než pouze cenu. Metodiky pro takové postu-
py jsou již zpracované a vyzkoušené [38, 39].
 V kontextu brožury je důležité mj. hledisko místního pů-
vodu fi rem a výrobku. Evropská a naše legislativa zakazuje 
přímé protežování konkrétních fi rem nebo specifi kování ob-
lasti např. jen na fi rmy z jednoho regionu. Místní výrobky od 
malých místních fi rem lze získat např. tím, že se velká zakáz-
ka, tam kde to je vhodné (i když se bohužel v minulosti zne-
užívalo k jiným účelům), rozdělí na několik menších zakázek, 
které mohou získat i drobní výrobci nebo dodavatelé. Další 
možností je požadovat velmi krátkou dobu na servis, čímž se 
dá větší šance místním fi rmám.

Příklad: Rada okresu Northumberland ve Velké Británii 
vypsala za své školy a zařízení sociální péče kompletní 
výběrové řízení na dodávky jídla v hodnotě 3 miliony li-
ber, přičemž si jako svou prioritu určila, aby do tendru 
měli rovný přístup i malí a místní dodavatelé. Původní 
kontrakt byl rozdělen do několika menších (namísto 4 do 
16 položek), které drobným podnikatelům umožnily sou-
těžit o dodávky různých kategorií jídla. Ačkoli bylo pro 
okresní radu časově náročnější výběrové řízení zorganizo-
vat, vrátilo se jí to v lepší ceně a kvalitě dodávek [39]. 

 Obce a regiony mohou také místní podnikatele důsled-
ně informovat o vyhlášených zakázkách, aby měli příležitost 

se přihlásit do výběrových řízení. Mohou posilovat kapacitu 
místních drobných dodavatelů organizovat se do konsorcií, 
která budou schopna konkurovat cizím velkým fi rmám při 
větších veřejných zakázkách. Další možností je propagace fi -
rem na webu obce či regionu nebo v obecním či regionálním 
zpravodaji. Lze také rozvíjet spolupráci v rámci mikroregio-
nu či Místních akčních skupin, případně kraje. Zajímavou in-
spirací je například portál několika Místních akčních skupin 
www.venkovskatrznice.cz. 
 Obce navíc mohou svým občanům ukázat, že jim na míst-
ní ekonomice záleží, a konzultovat s nimi výdaje, například 
prostřednictvím tzv. participativního neboli účastnického 
rozpočtu: www.participativnirozpocet.cz.

 Buďme zkrátka ekonomicky lokálními patrioty. Cesty 
k místním nákupům jsou různé, představíme vám některé 
z nich.

a) Hledejme místní výrobce 

Rozhodneme-li se upřednostňovat místní výrobky, kromě 
sledování etiket v obchodech máme několik možností, jak 
zjistit, kdo co v regionu vyrábí a koho můžeme oslovit. Lze 
se obrátit na svou obec – některé obce (ovšem zdaleka ne 
všechny) poskytují seznam podnikatelů v obci, případně ho 
zveřejňují na webových stránkách či v obecním zpravodaji. 
Můžeme hledat i jinde – ve specializovaných databázích:
Přehled ekologických zemědělců, farmářů a tradičních ře-
meslníků s regionální značkou naleznete na Ekomapě, kte-
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rou provozuje Ekologický institut Veronica na www.veronica.
cz/ekomapa. Aplikace je zaměřená na ekologického spotřebi-
tele – nabízí proto například i seznam bioprodejen, prodejců 
regionálních potravin, ekologických prodejců drogerie, kos-
metiky a květin, farmářských trhů, opraven, bazarů a další 
užitečné kategorie. 
 Farmáře můžete hledat například v databázi www.nalok.
cz nebo v mapě producentů biopotravin Hnutí Duha www.
adresarfarmaru.cz. 
 Jste-li ze Zlínského kraje a hledáte místního producenta 
z Bojkovska či Luhačovského Zálesí, obraťte se na OS Tradi-
ce Bílých Karpat (www.tradicebk.cz) a můžete využít našeho 
přehledu výrobců. Seznam ekologických zemědělců z Bílých 
Karpat naleznete také v katalogu Informačního střediska pro 
rozvoj Moravských Kopanic www.iskopanice.cz. 
 Podobné databáze najdete i v dalších regionech. Při jejich 
hledání se lze obrátit například na regionálně příslušnou eko-
poradnu (www.ekoporadna.cz), Místní akční skupinu (www.
nsmascr.cz) či regionální centrum PRO-BIO (www.pro-bio.cz).

b) Nakupujme výrobky s regionální značkou

Regionální značky garantují místní původ, místní pracovní 
sílu, respekt k místním tradicím a moudré značky také šetr-
nost k životnímu prostředí. Můžeme je upřednostňovat při 
nákupu, poptávat v obchodech. 
 Obce mohou regionální značky podpořit například pro-
pagací na obecním webu či ve zpravodaji, fi nančně i náku-
py pro svou potřebu. Mohou ocenit výrobce, kteří značku 
získali, a vystavit jejich výrobky. Mohou vytipovávat nové 
potenciální držitele a spolupracovat se správci regionálních 
značek, kterým mohou výrobce či dodavatele služeb ze své 
obce doporučit k certifi kaci. Jde o spolupráci, z níž získají 
všichni: region (využívání místních surovin, kulturní význam 
dodržování tradic aj.), obec (daně, turistický ruch, zaměst-
nanost aj.), výrobce (propagace, prestiž, možné zvýšení od-
bytu), turisté (tipy na místní výrobky) i správce regionální 
značky.

Příkladem regionální značky je Tradice Bílých Kar-
pat® www.tradicebk.cz. Další regionální značky jsou 
prezentovány např. na www.regionalni-znacky.cz. 
Existuje i řada jiných značek, vždy je však dobré podí-
vat se na podmínky jejich poskytování – zda opravdu 
u výrobků a služeb aplikují potřebná kritéria místního 
původu surovin a sídla, šetrnosti k přírodě ad.
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c) Kupujme „jídlo zblízka“

Místní potraviny lidé dnes asi nejvíce vnímají jako možnost 
místního nakupování. Ale farmářské trhy, dnešní boom, jsou 
jen jednou z mnoha možností, jak místní producenty podpořit. 

 Bedýnkové systémy propojují farmáře a spotřebitele 
prostřednictvím tzv. bedýnek. Jedná se o mix zeleniny 
a ovoce, doplněný mléčnými výrobky, masem, medem ad., 
který odběratel přebírá vcelku. Bedýnky obsahují rozma-
nité čerstvé sezónní produkty od místních či regionálních 
farmářů, často v biokvalitě. Systém může provozovat pří-
mo zemědělec, skupina aktivních lidí, nezisková organiza-
ce nebo fi rma. V některých systémech si odběratelé volí 
složení bedýnek, v jiných berou to, co se právě urodilo. 
Většinou si bedýnky předplácejí na delší období dopředu. 
Více na www.bedynky.cz.
 
 Komunitou podporované zemědělství (KPZ) je jedním 
z typů bedýnkového systému, není založeno pouze na trž-
ních principech. Farmář a spotřebitel sdílejí výnosy i rizika 
neúrody a živelných pohrom. Skupina spotřebitelů si před-
plácí pravidelné odběry potravin na celou sezónu bez přes-
né znalosti množství a složení jednotlivých dodávek. Vztah 
je založen na vzájemné důvěře, spotřebitelé jsou v přímém 

kontaktu s farmou. Příklad KPZ a rady, jak založit skupinu 
KPZ, najdete na www.veronica.cz/kpz, www.kpzinfo.cz. 

 Komunitní zahradničení je zajímavým, ale spíše do-
plňkovým způsobem získání místních potravin. Jedná se 
o hospodaření na společně pronajatém nebo koupeném 
pozemku.  Ve městě jde o tzv. urban gardening (městské 
zahradničení), kdy se k pěstování používá například nevy-
užívaný dvůr, plochá střecha, balkón a pytle nebo bedny 
s hlínou, případně pozemek v zahrádkářské kolonii. Příkla-
dy z ČR: 
www.prazelenina.cz, www.kokoza.cz, www.zahradavpytli.cz.

 „Jídlo zblízka“ je pojem označující místní jídlo. Souvi-
sejícím konceptem je SlowFood (v překladu „pomalé jídlo“, 
v protikladu k jídlům z tzv. fastfoodů), propagující místní 
produkty, místní odrůdy plodin a recepty našich předků. 
S jídlem tohoto typu se můžeme setkat na tematických festi-
valech, ochutnávkách či ve specializovaných restauracích. 

Mezi další možnosti patří například samosběr ovoce a zeleni-
ny, prodej ze dvora, prodejny regionálních výrobků, bedýnko-
vé systémy či komunitou podporované zemědělství (KPZ) – 
více viz rámeček. Souhrnně se nazývají „zkratky“, podle toho, 
že zkracují řetězec mezi výrobcem a spotřebitelem. 
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 Možná ale nejudržitelnějším způsobem, byť určitě ne nej-
jednodušším, je propojit stávající místní obchodníky (např. 
maloobchod s potravinami) s místními producenty – tak 
aby místní produkce byla dostupná v místním zavedeném 
obchodě. 
 Možností jsou dále i burzy přebytků z vlastní produkce lidí 
v rámci samozásobitelského zahradničení. Česká republika 
je mimochodem v samozásobitelství výjimečná, v průzkumu 
z roku 2010 se k němu hlásilo 43 % lidí. Znalosti a zkušenosti 
spojené s vlastním pěstováním či chovem jsou velmi důležité 
pro rozvoj místní ekonomiky i případné krize. 
 Obec může přispět iniciováním, organizací či podporou 
některé z vyjmenovaných možností (např. farmářských trhů) 
– podpořit ji propagací, výhodným pronájmem prostor, sta-
novením pravidel pro místní slavnosti, poutě a trhy, upřed-
nostňující místní/kvalitní produkci na úkor globalizované/
průmyslové produkce apod. 

d) Nakupujme ekologicky šetrně 

Tato kapitola sice tematicky nespadá do podpory místní 
ekonomiky, ale pokud již zvažujeme dopad svých nákupů, je 
vhodné se orientovat i podle dalších kritérií. 
 Pro obce, fi rmy a organizace je zajímavý koncept envi-
ronmentálně šetrného provozu (na internetu lze často ještě 
nalézt starší pojem „zelené úřadování“). Při provozu a naku-
pování lze systémově vybírat produkty a služby, jejichž nega-
tivní dopad na životní prostředí je co nejnižší. Kritéria, která 
se při tom berou v úvahu, jsou například recyklovatelnost, 
biologická rozložitelnost, materiální a energetická náročnost 
výroby, zdravotní nezávadnost, vzdálenost dopravy od výrob-
ce ke spotřebiteli ad. 
 Ekologický provoz instituce zahrnuje část tzv. provozní 
(např. zlepšení třídění odpadu, provozní úspory za vytápě-
ní či osvětlení apod.). Další část se týká samotných nákupů, 
tzv. zelené nakupování. Drobné zboží a drobné služby lze 
koupit (nejen ekologicky) přímo. Většinu zboží instituce na-
kupuje přes veřejné zakázky. Zákon o veřejných zakázkách 
(č. 137/2006 Sb.) umožňuje vyžadovat ekologické paramet-
ry přímo v předmětu veřejné zakázky a i v tzv. dílčích hodno-
tících kritériích, které přímo dle zákona umožňují požadovat 
„vlastnosti plnění z hlediska vlivu na životní prostředí“.
 Podobně je velmi důležité, tam, kde je to možné, naku-
povat výrobky i s tzv. „sociálními kritérii“, příkladem jsou 
fairtradové výrobky, viz níže.
 Více k tématu ekologicky šetrného provozu a nákupu na 
www.zeleneuradovani.cz.
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 Kromě celkového konceptu environmentálně šetrného 
provozu existují také jednotlivé certifi kace pro různé druhy 
zboží, využitelné jak organizacemi, tak jednotlivci.

Při nákupu potravin platí jednoduchá nákupní hierar-
chie, kdy je vždy důležitější přídavné jméno více vle-
vo: Nakupujme regionální, sezónní a pokud možno 
i biopotraviny, a když to nejde jinak, tak i fairtradové 
výrobky.

 Užitečným vodítkem je zmíněná značka BIO. Jedná se 
o státem či evropsky garantovanou certifi kaci ekologického 
zemědělství, zaručující, že daný výrobek splňuje specifi cké 
požadavky na jakost, zdravotní nezávadnost a šetrnost k pří-
rodě (např. výroba omezující škodlivé chemické postřiky 
a umělá hnojiva, s citlivostí k půdě a vodě, při zachování 
určité kvality života u zvířat ad.). Pozor, BIO neznamená nut-
ně místní, stále je potřeba sledovat původ daného výrobku. 
Ideální je kombinace obou aspektů. 
 U spotřebního zboží a nejrůznějších materiálů a služeb 
se zase můžeme orientovat podle značky EŠV (ekologicky še-
trný výrobek) nebo EŠS (ekologicky šetrná služba). Seznam 
jejich nositelů najdete na www1.cenia.cz/www/ekoznaceni/
seznam-esv. 
 Kupujeme-li výrobky ze dřeva, hledejme, zda jsou na trhu 
dostupné s certifi kátem FSC (Forest Stewardship Council), 

který garantuje ekologicky šetrné, sociálně prospěšné a eko-
nomicky životaschopné obhospodařování lesů – více viz 
www.czechfsc.cz. 
 Pokud některý výrobek ze své podstaty nemůže vznik-
nout u nás v regionu, jako například v případě kávy, čaje, 
kakaa, čokolády či rýže, stále máme možnost volby. Může-
me si vybrat výrobek s certifi kátem fairtrade, který garan-
tuje spravedlivý obchod se zeměmi Afriky, Latinské Ameriky 
a Asie. Nákupem fairtradových výrobků dáváme tamním 
lidem možnost uživit se vlastní prací za důstojných pod-
mínek. Dostávají spravedlivě zaplaceno, pěstují částečně 
s ohledem na životní prostředí a z výdělků jsou podporová-
ny i potřeby komunity, například školy. Jde také o podporu 
místní ekonomiky, i když na druhém konci světa. Více na 
www.fairtrade.cz.
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Díra č. 2: Platby za služby, jejichž poskytovatelé 
nemají sídlo v regionu

V řadě venkovských oblastí, ale i městských čtvrtí se stává 
problémem zachování základní obslužnosti občanů – obcho-
dů a služeb, včetně například lékařů a lékáren, škol a ško-
lek, pošty či hospody. Velké potíže působí špatná dopravní 
obslužnost, někde i signál internetu a mobilních operátorů. 
Kvalita života klesá především pro občany, kteří se po regio-
nu nepohybují snadno (seniory, děti), a rodiny s nižšími pří-
jmy, postižena je ale celá komunita. 

 Řešení: Zakládejme a podporujme regionální 
 poskytovatele služeb, po nichž je poptávka

a) Zachovejme a rozvíjejme v obci a regionu 
 místní infrastrukturu (obchody a služby)

Obce mohou zmíněné potíže řešit organizační či fi nanční 
podporou dané služby nebo jejím převzetím do vlastnic-
tví – zajištěním pojízdné prodejny, koupí obchodu apod. 
Může pomoci spolupráce v rámci mikroregionu. Lze provo-
zovat datové internetové sítě, zdravotnické služby a mno-
hé další. Známe řadu příkladů, kde štamgasti po krachu 
hospody otevřeli výčep například v prostorách hasičské 
zbrojnice, maminky provozují bazárek s dětským obleče-
ním apod. 

b) Podporujme místní dopravu

I v dopravě jsou na prvním místě důležité úspory – cesty lze 
pečlivě plánovat, zejména osobními automobily, a jde-li to, 
upřednostňovat veřejnou dopravu. 
 Místní ekonomika potřebuje dobré místní dopravní spoje-
ní, dostupné všem. Možnost ekologicky šetrného pohybu po 
městě umožňuje funkční a dostupná síť městské hromadné 
dopravy. Na venkově je zásadní udržet vyhovující autobuso-
vé či vlakové spoje. 
 Z úrovně obce lze přispívat ke zlepšování nabídky ve-
řejné dopravy i inovativními cestami – například využitím 
menších autobusů. Lze také koupit či pronajmout mikrobus 
a svážet děti do školy. Důležitým doplňkovým řešením je pro-
pojení cyklostezkami. 
 V oblasti udržitelné mobility lze využít zkušeností a studií 
Centra pro dopravu a energetiku (www.cdv.cz), případně Na-
dace Partnerství (www.nadacepartnerstvi.cz/Verejny-prostor-
a-doprava). Inspirací mohou být aktivity sdružení Auto*Mat 
k dopravě v Praze (www.auto-mat.cz), podobně v Brně sdru-
žení Brno na kole (www.brnonakole.cz).
 Lidé, kteří potřebují auto jednou za delší čas, mohou vyu-
žít systém tzv. carsharingu neboli sdíleného auta, viz napří-
klad www.autonapul.org, www.ajo.cz, www.car4way.cz, www.
sharujeme.cz. Možností je také vytížení auta někoho jiného, 
viz www.spolujizda.cz.
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c) Minimalizujme odpady 
 (a platby za jejich likvidaci fi rmám mimo region) 

Musíme vozit tolik odpadu na dalekou skládku nebo do spa-
lovny a platit za to? Průměrný občan České republiky vytvoří 
ročně 494 kilogramů odpadů. Z toho se 30 % daří zrecyklo-
vat, 12 % se spálí ve spalovacích zařízeních a celých 54 % 
skončí na skládkách [26]. Netříděný odpad fi nančně předsta-
vuje nemalou položku – v roce 2012 byly průměrné náklady 
na svoz a odstranění tuny směsných komunálních odpadů 
2612,5 Kč.
 Kraje, města i obce čeká v této oblasti řada změn. Novela 
zákona o odpadech zakázala od roku 2024 skládkování od-
padů bez jejich předchozí úpravy. Legislativa také požaduje, 
aby obce umožnily od roku 2015 domácnostem třídit hlavní 
druhy odpadů, včetně bioodpadů. 
 Zajištění snadného třídění papíru, plastů, skla a kovů je 
cestou k vrácení obalů zpět obalovému průmyslu. Ten si ke 
splnění zákonné povinnosti zpětně odebírat obaly zřídil spo-
lečnost Eko-kom, a. s. (www.ekokom.cz), která z prostředků 
od průmyslu fi nancuje obcím tříděný sběr obalů. Podpora tří-
děného sběru se vyplatí, cíle pro recyklaci se zvyšují. Naopak 
náklady na netříděné směsné komunální odpady porostou.
 Pokud navíc obec vytvoří motivační systém tříděného 
sběru, do kterého se domácnosti zapojí, minimalizuje tím 
množství netříděného směsného odpadu, za jehož odvoz 
musí obec a občané platit. Obce mohou použít ke zvýšení 
účinnosti tříděného sběru tyto osvědčené postupy:
 

 doplní nebo nahradí kontejnerový systém sběru 
 tříděných odpadů odvozným systémem, například 
 pytlovým sběrem [24],
 změní systém platby z paušálního, kdy všichni platí 

 stejně, na systém platby podle množství [25, 27],
 motivují domácnosti ke snížení množství bioodpadů 

 ve směsném komunálním odpadu.

 Bioodpady (zahradní a kuchyňské odpady) tvoří třetinu 
hmotnosti popelnic, takže jsou stejně těžkou složkou odpadů 
jako obaly. Řada obcí proto zavedla systémy tříděného sběru 
bioodpadů do hnědých popelnic a šetří náklady, neboť zpraco-
vání na blízké kompostárně je levnější než uložení na skládce. 
Jiné obce podporují domácí a komunitní kompostování, tedy 
způsob, kdy sami lidé přemění bioodpad na kvalitní kompost 
a omezí tak nutnost nákupu průmyslových hnojiv. Obce kupují 
domácí kompostéry nebo jejich používání fi nančně podporují. 
Kompostovat může kdokoliv – skupina lidí, sousedství, pane-
lový dům, úřad, podnik, škola apod. Vzniklý kompost je využit 
na vhodném blízkém pozemku/pozemcích. Více info o naklá-
dání s bioodpadem: www.kompostuj.cz. 
 Další informace pro obce najdete v přehledu zdrojů na 
konci této brožury. 
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Díra č. 3: Platby za energie, 
které nepocházejí z regionu
 Většina obyvatel, institucí a podnikatelů ve městech a ves-
nicích České republiky využívá energii, která k nim přitéká 
zdálky a má vzdáleného vlastníka. Příkladem je plyn a elek-
třina z velkých zdrojů či benzín a nafta pro automobily.

 Řešení: Úspory energie a vlastní energetické zdroje  

Prvním krokem na cestě chytrých energetických řešení jsou 
vždy úspory, druhým instalace obnovitelných zdrojů energií. 
V budoucnu bude jistě možné jít i cestou provozování vlastní 
rozvodné energetické sítě, jako některé obce v západní Evropě 
(například městečko Schönau v německém Schwarzwaldu).

a) Úspory energie
Významným způsobem „ucpávání děr“ v místní ekonomice 
jsou úspory celkově. V této oblasti jsou velké možnosti ze-
jména v zateplování budov (ideálně až do pasivního stan-
dardu) a dále ve zvyšování účinnosti využívání elektřiny čili 
v pořízení energeticky úsporných spotřebičů a zdrojů svět-
la – na úrovni rodin, obcí i fi rem. Zejména se zateplováním 
budov souvisí významný aspekt podpory místní ekonomiky, 
kterým jsou zakázky pro místní stavební fi rmy a s tím souvi-
sející kvalitní pracovní místa i v dalších profesích – výroba 
a výměna oken, výroba izolačních materiálů ideálně z obno-
vitelných místních surovin – izolace lněné, konopné, slamě-

né, z ovčí vlny apod. Celou řadu informací lze najít například 
na www.veronica.cz/ekostavitelstvi.
 Investovat do celkového zateplení soukromé či veřejné bu-
dovy nemusí být snadné, opatření jsou nákladná. Přitom je 
ale jasné, že se jedná o investice velmi žádoucí, které vedou 
k ochraně životního prostředí a výraznému snížení nákladů 
na topení, čili provozních nákladů. Není výjimkou snížení až 
o 80 %. To jsou peníze, kterými na počátku splácíme pro-
vedenou opravu, ale v budoucnu je šetříme a můžeme vy-
užít v místní ekonomice. Investici usnadní různé podpůrné 
programy – pro případ rodinných a bytových domů program 
Nová zelená úsporám www.novazelenausporam.cz, veřejné 
budovy lze opravit s pomocí Operačního programu Životní 
prostředí. Zajímavý model představuje i tzv. Energy perfo-
mance contracting (EPC), kdy úsporné opatření fi nancuje 
například výrobce zařízení nebo dodavatel energií a uživatelé 
je splácejí z úspor. Mají ještě po jistou dobu stejné platby za 
energii, ale energií se už neplýtvá. Část peněz je splátkou za 
úsporné opatření. EPC se může týkat například nového zdro-
je tepla, obnovy osvětlení aj.
 Ušetříme-li za energii či pohonné hmoty, měli bychom pak 
peníze vynaložit na něco prospěšného místní ekonomice.
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b) Obnovitelné zdroje energie 

Obnovitelné zdroje energie, jako jsou solární technologie na 
výrobu elektřiny (zejména na střechách budov) a na ohřev 
vody, využívání síly vodních toků tam, kde je to možné, výro-
ba bioplynu z biomasy a odpadů, vytápění biomasou (např. 
dřevem, slámou) a mnohé jiné se většinou zmiňují v souvis-
losti s jejich ekologickými efekty. Nahrazení fosilních zdrojů 
(u nás především uhlí a plynu) obnovitelnými zdroji snižuje 
lokální znečištění, produkci skleníkových plynů i negativní 
dopady těžby na krajinu. Opomíjejí se však významné sociál-
ně ekonomické aspekty obnovitelných zdrojů. 
 Místní využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) 
je totiž významným způsobem, jak nechat peníze obíhat 
v místních ekonomikách. Zdroj – například výtopnu na bio-
masu – může přitom vlastnit a provozovat obec, zemědělské 
družstvo, místní pila či jiný podnikatel. Předpokladem pro 
to, aby se jednalo opravdu o podporu místní ekonomiky, je, 
aby palivo – dřevo, dřevní odpad, sláma, pelety – pocházelo 
z regionu. Pokud obec vlastní technologii na výrobu tepla či 
elektřiny, peníze vyplácené za jejich dodávky zajišťují víta-
ný příjem do obecního rozpočtu a navíc zůstávají a cirkulují 
v místě výroby. O tom, jak reinvestovat zisk, navíc rozhoduje 
obec, potažmo její obyvatelé. Podobně ale zůstanou peníze 
za vytápění v regionu, je-li provozovatelem jakýkoli místní 
podnik a pochází-li palivo z lesů vlastněných místními lidmi 
či obcí. Nezbytné a bezpečné zajištění paliva přitom posilu-
je místní vazby – například k vlastníkům lesů. V případě, že 
lesy vlastní obec, je využití odpadního dřeva pro vytápění 

významným důvodem pro strategické udržení tohoto vlast-
nictví v obecních rukou. Je dobré mít na paměti, že výdaje 
za vytápění představují v průměru minimálně 10 % rozpočtu 
domácnosti, a že se tedy nejedná o malé sumy. Na druhou 
stranu, pokud je obec vytápěná plynem, opustí prakticky veš-
keré platby za teplo nejen region, ale i území republiky. 
 Nejen v době tuhnutí politické situace mezi Ukrajinou 
a Ruskem je namístě uvědomit si přínosy místních obnovitel-
ných zdrojů energie pro naši energetickou bezpečnost.
 S využíváním místních obnovitelných zdrojů či solárních 
systémů (u nichž s omluvou za triviálnost podtrhněme, že 
„palivo“ – Slunce svítí zadarmo) souvisí i další významný 
pojem související s místní ekonomikou, a tím je decentra-
lizace výroby energie. Místní ekonomika je tím osvobozena 
od závislosti na monopolních a vzdálených výrobcích, rozho-
dování probíhá v regionu, což přispívá k zapojení obyvatel 
a upevnění demokratických principů rozhodování. 
 V neposlední řadě může tento směr hrát významnou roli 
v rozvoji venkova. Moderní technologie výroby „zelených“ 
energií mohou posunout vnímání venkova do progresivnější 
role producenta energií, místa atraktivního pro bydlení.
 Za vzor dobré praxe lze považovat model, v němž jsou 
výnosy z prodeje energie využívány na systematické snižo-
vání energetické náročnosti obce – zateplování budov, re-
konstrukce budov do pasivního standardu.
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Přínosy místní výroby elektřiny a tepla 

 nové pracovní příležitosti 
 zisk vlastníků lesů a zemědělců 

 (kteří dodávají dřevo, štěpku, slámu apod.)
 nezávislost a soběstačnost obcí 
 možnost ovlivnit cenu energií, nezávislost 

 na vývoji cen paliv ve světě 
 zvýšení energetické bezpečnosti obcí 

 Jistou daní za zmíněné přínosy zejména v případě obec-
ního vlastnictví zdrojů je velká míra zodpovědnosti místní 
samosprávy za zajištění dodávek energie a také riziko uměle 
nízkých cen energie jako politicky líbivého kroku. To může 
někdy vést k tomu, že provozování obecního zdroje přestane 
být dlouhodobě ekonomicky udržitelné. 
 I v České republice registrujeme růst počtu obcí, které jsou 
majitelem obecní infrastruktury na výrobu tepla či elektřiny 
pro své občany nebo si sami vyrábějí teplo či elektřinu pro 
obecní budovu, například školu či úřad. Je však třeba říci, že 
v zemích západní Evropy – zejména v Rakousku, Německu 
či ve Skandinávii – je těchto případů mnohem více a stále 
přibývají.

Obecní energetická soběstačnost 

Řadu zajímavých řešení energetické soběstačnosti 
obcí, včetně příkladů ze zahraničí, najdete na www.
veronica.cz/energeticka_sobestacnost.
 Touto cestou se vydala například obec Hostětín 
v Bílých Karpatech. Vznikla zde řada projektů udrži-
telného rozvoje: obcí vlastněná výtopna na biomasu 
(dřevní štěpku), solární systémy na ohřev teplé vody, 
šetrné veřejné osvětlení, tři fotovoltaické elektrárny, 
kořenová čistírna odpadních vod, modelový pasivní 
dům – Centrum Veronica, biomoštárna. Dnes pochází 
75 % tepla a teplé vody v obci z obnovitelných zdrojů 
energie. Zkušenosti z těchto projektů, včetně výpočtů 
lokálního multiplikátoru, jsou podrobně popsány ve 
studii „Co přinesly projekty v Hostětíně“ [10].
 Dalším příkladem jsou Kněžice na Nymbursku, kde 
funguje bioplynová stanice, likvidující místní odpad-
ní splaškové vody a odpady ze zemědělského statku 
a za úplatu i hygienicky rizikový odpad z jatek a stra-
voven. Dále se zde zpracovává sláma, kukuřice. Vyrábí 
se bioplyn, elektřina, horká voda na vytápění většiny 
obce, topné pelety a kvalitní hnojivo. Kněžice na Nym-
bursku jsou dnes jedinou českou obcí, která využívá 
100 % tepla a elektřiny z obnovitelných zdrojů.
 Další příklady lze najít v Atlase obnovitelných 
zdrojů energie, www.calla.cz/atlas.
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Díra č. 4: Nehospodárné využívání vodních zdrojů 
Díru v místní ekonomice obecně představuje nehospodárný 
přístup ke správě vod a vodních zdrojů. Finance z napjatých 
obecních rozpočtů jsou většinou investovány do odstraňování 
následků nepříznivých stavů, přičemž řešení příčin zůstává ne-
povšimnuto. K zefektivnění vynakládaných obecních prostřed-
ků může zásadním způsobem přispět vypracování strategického 
dokumentu, ve kterém budou komplexně popsány zásadní nedo-
statky a cíle spojené s ochranou před povodněmi, zásobováním 
pitnou vodou a odváděním splaškových a srážkových vod.
 Se správou vodohospodářské infrastruktury jsou spojeny 
nemalé výdaje. Její efektivní fungování může být zajištěno na 
základě dlouhodobého plánování a průběžné optimalizace je-
jího provozu (např. identifi kací úniků vody nebo snižováním 
energetické náročnosti). Kromě toho by obce měly mít pod 
kontrolou, jakým způsobem jsou vybírány a zpětně investo-
vány poplatky za vodné a stočné. 
 Ač to není na první pohled patrné, může to být i dešťová 
voda, se kterou nám z obce odtékají peníze. Dosud byly sráž-
kové vody vnímány spíše jako problém, který je potřeba z měst 
a obcí co nejrychleji odvést. Začíná se však prosazovat opačný 
přístup, kdy se tento cenný zdroj smysluplně využívá.
 Hospodařit s dešťovou vodou znamená vodu zadržovat, 
vsakovat nebo vypařovat v blízkosti jejího dopadu na zem-
ský povrch. V širším slova smyslu se jedná i o opatření, která 
přispívají k zachování přirozeného koloběhu vody (např. ve-
getační střechy) nebo její akumulaci a využívání (např. zalé-
vání zahrad, provoz budov). 

c) Úmluva starostů a primátorů, 
 Transition Towns a další

Myšlenky energetické soběstačnosti a potřeba ochrany kli-
matu se diskutují a uvádějí v život v řadě obcí zejména 
v Evropě. Velkou pomocí při přechodu na nové vnímání 
obecní energetiky jsou vždy příklady dobré praxe. S tímto 
záměrem vznikají různé sítě měst a obcí, které se vzájemně 
inspirují a motivují. Například je to Úmluva starostů a pri-
mátorů, která sdružuje města s ambiciózními plány snižo-
vání emisí skleníkových plynů. Iniciativa se věnuje i ven-
kovským oblastem a mikroregionům. Informace naleznete 
na www.paktstarostuaprimatoru.eu/index_cs.html. 
 V roce 2005 vznikla v Irsku myšlenka komunitních inicia-
tiv Transition Towns (v překladu „města v přechodu“ – myš-
leno na nízkouhlíkovou ekonomiku), které se snaží hledat 
praktické a funkční cesty, jak těmto problémům čelit – hledat 
úspory a alternativní technologie apod. Iniciativy Transition 
předkládají lidem pozitivní vizi transformace k budoucnosti 
méně závislé na ropě, čímž se snaží spíše než bezmoc vyvolat 
chuť a energii na tomto přechodu začít pracovat.
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 Umožníme-li, aby dešťová voda prostřednictvím zadržo-
vání a vsakování zůstávala v obcích či městech, bude to mít 
řadu přínosů – vytvoří se prostor pro rekreaci kolem retenč-
ních nádrží, voda bude chladit mikroklima v nepříjemném 
horkém počasí. Může také doplňovat zásoby podzemních 
vod. Využitím dešťové vody můžeme ušetřit nejen za pitnou 
vodu, ale například i za klimatizaci.
 

Hospodárný přístup k dešťové vodě má pro města 
a obce řadu ekologických a ekonomických přínosů:

 Přenesení odpovědnosti za srážkové vody na 
 majitele odvodňované nemovitosti
 Snížení výdajů na zvětšování profi lů uličních stok 

 a jejich menší zatěžování
 Účinnější ochrana majetku a zdraví obyvatel před  

 lokálními záplavami
 Přiblížení koloběhu vody jeho přirozené podobě   

 (zásobování podzemních vod)
 Zlepšení mikroklimatu a kvality bydlení 

 (zelená infrastruktura)
 Zmírnění negativních dopadů přívalových srážek  

 na vodní toky

 Podle zákona o vodovodech a kanalizacích musejí pod-
nikatelské subjekty platit za odvod srážkových vod z ne-
propustných ploch do stokového systému. Budou-li s vodou 

hospodařit a „odpojí“ ji od kanalizace, mohou výrazně snížit 
své výdaje. Ačkoliv tím dojde ke zmenšení celkového objemu 
vybraných prostředků, má tento přístup pozitivní dopady na 
udržitelný rozvoj měst a obcí.
 Praktické příklady opatření hospodařících s dešťovou vo-
dou je možné najít na www.pocitamesvodou.cz nebo v pu-
blikaci „Jak hospodařit s dešťovou vodou na soukromém 
pozemku“ [36]. Jak se s dešťovou vodou hospodaří třeba ve 
Velké Británii, je možné se dozvědět na www.susdrain.org.
 Z hospodárného přístupu k vodě mohou těžit také domác-
nosti. Existuje řada možností, jak vodu úsporně využívat – napří-
klad namontováním tzv. dvojitého splachování WC, utěsněním 
kohoutků, nákupem úsporné myčky a pračky, upřednostňová-
ním krátkého sprchování s úspornou sprchovou hlavicí před 
koupáním ve vaně apod. Uspořit můžeme také používáním 
užitkové nebo dešťové vody místo vody pitné [37].
 Dírou v naší peněžence je i nákup balených vod namísto 
pití vody z kohoutku. Voda z kohoutku je přibližně stokrát 
levnější než balená. Přitom pitná voda z kohoutku je ve vět-
šině oblastí velmi kvalitní, navíc vždy čerstvá a dostupná. 
Dobrým, ale mnohdy zapomínaným zvykem je podávání ko-
houtkové vody k jídlu či vínu v restauracích. Více například 
na www.zvodovodu.cz.
 S vodní ekonomikou nesouvisí jen spotřeba, ale také ná-
sledné zpracování vody. K čištění odpadní vody můžeme vy-
užít místního řešení přírodě blízkým způsobem, který před-
stavují kořenové čistírny odpadních vod. Lze je využít jak na 
obecní úrovni (vzhledem ke své doporučené ploše cca 5 m2 
na obyvatele jsou vhodné spíše pro menší obce), tak na úrov-
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ni jednotlivých domů, zejména v decentralizovaných oblas-
tech, kde chybí napojení na kanalizaci. Popis obecní kořenové 
čistírny v Hostětíně, jejího fungování a související literaturu 
najdete na www.hostetin.veronica.cz/korenova-cistirna.

Díra č. 5: Půjčky a hypotéky od globalizovaných 
bankovních institucí

Peníze odtékají z regionu ve velké míře i ve formě úroků z různých 
půjček a hypoték. Finanční instituce vlastněné místními subjekty 
jsou u nás raritou, většina byla za minulého režimu zlikvidována. 
Po roce 1989 se vlivem příliš volného legislativního prostředí ne-
podařilo rozvinout družstevní záložny neboli kampeličky, a tato 
právní forma tak byla bohužel nadlouho zdiskreditována.
 
 Řešení: Možnosti místního fi nancování

Na úvod tohoto tipu je potřeba zmínit, že nejlepší půjčka 
bývá často žádná půjčka. Úroky konečnou cenu velmi pro-
draží a v drtivé většině případů končí mimo region. 
 Na úrovni jednotlivce je základem zdravého hospodaření ne-
půjčovat si na spotřební zboží, které nutně nepotřebujeme, na 
vánoční dárky a dovolené. Rozumnější je si na ně postupně na-
spořit. Další zásady a rady nabízí např. www.navigatoruveru.cz. 
Obec může občanům pomoci – informovat je a zprostředkovat 
jim poradenství v oblasti fi nanční gramotnosti.
 Z hlediska obce můžeme pečlivě zvažovat, které úvěry jsou 
nutné. Existuje řada případů, kdy si obce půjčily na zbytečné 
či nerentabilní projekty. Řada obcí se do dluhů dostala také 

vlivem projektů podpořených Evropskou unií, které předfi nan-
covaly úvěrem a spolufi nancovaly, což obec neúnosně zatížilo, 
ačkoli projekty samy o sobě byly prospěšné. 
 Máme-li rozumný obecní projekt či podnikatelský záměr, 
zvažujme možnosti místního fi nancování: 

a)  Hledání místního investora/investorů

Můžeme si vzít příklad z místní investorské burzy „Local 
Entrepreneur Forum“ v anglickém městě Totnes. Na tomto 
setkání místní podnikatelé prezentují svoje podnikatelské 
projekty (ať už nové nebo rozšiřující stávající podnikání) 
a místní lidé se rozhodují, který z nich jako investoři podpoří. 
Jedná se o drobné i větší investice nebo jiné návratné fi nan-
cování. Více viz vimeo.com/101401822. 
 Nabízí se i využití principu crowdfundingových přístupů 
v rámci komunity, tedy získávání fi nančních příspěvků od 
většího množství lidí, které je většinou zprostředkováno spe-
cializovaným internetovým portálem. 
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b)  Společné budování zpracovatelské 
  a úložní kapacity 

Řada místních výrobců naráží na bariéry představované velkými 
investicemi souvisejícími s balením, skladováním a distribucí. Roz-
voj jejich podnikání mohou podpořit společně budované sklady, 
jatka, moštárny či sušárny ovoce, pekárny či komerční kuchyně. 
Mohou fungovat na družstevním principu, ale i jiným způsobem. 
Lze také založit malou továrnu na obaly pro výrobky místních 
fi rem. Obec může tyto projekty aktivně podporovat – podílnic-
tvím, zárukou, poskytnutím pozemku, výhodným pronájmem 
a podobně, samozřejmě v rámci regulace veřejné podpory.
 V této oblasti máme vlastní obrovskou tradici v předvá-
lečném družstevním hnutí, jež je zajímavě popsáno v knize 
Ladislava Feierabenda „Zemědělské družstevnictví v Česko-
slovensku do roku 1952“ [1]. 

c) Družstva 
Družstva, tedy organizace vlastněné a demokraticky řízené svými 
členy, mohou být zakládána za různým účelem. Vznikají tak na-
příklad družstva výrobní, odbytová, spořitelní (tzv. družstevní 
záložny neboli kampeličky), energetická a další. Jedná se o typ 
organizace, který v našich představách bohužel zdiskreditovala 
socialistická éra. Družstva u nás hrála důležitou roli za první re-
publiky, v západních zemích v současnosti běžně fungují. Umožňují 
například farmářům v určitém regionu sdílet technické vybavení, 
ale i specializované činnosti – společně obchodovat na trhu, vyjed-
návat společné ceny a podmínky, ucházet se o větší zakázky ad. 
 

 Jeden z příkladů družstva a jeho fungování v České 
republice najdeme v Ústí nad Orlicí. Obchodní družstvo 
Konzum existuje už od roku 1898, v současnosti provo-
zuje přes 100 obchodů Konzum a COOP ve východních 
Čechách a zaměstnává téměř 600 lidí. Program podpo-
ry regionálních dodavatelů „Jsme tu doma“ popisuje 
ředitel družstva v rozhovoru v časopise Veronica [3].
Více informací o družstvu: www.konzumuo.cz.
 V oblasti kultury působí například brněnské druž-
stvo Kulturní noviny: www.kulturni-noviny.cz.

d) Etické banky, kampeličky, 
  bezúrokové banky, pojišťovny

Klasické banky se zabývají pouze výnosností, neřeší, zda 
podporují škodlivé aktivity (hazard, výrobu tabáku, ekologic-
ky sporné projekty apod.) a v které části světa působí. Od 
70. let vznikají v zahraničí tzv. etické banky, jež mají dnes de-
sítky tisíc členů a klientů. Peníze jsou pro ně prostředkem, ne 
cílem. Umožňují lidem investovat vlastní peníze v souladu 
s jejich hodnotami, poskytují dostupné úvěry drobným pod-
nikatelům, neziskovým organizacím i sociálním podnikům 
a podporují rozvoj v místě, kde působí. Často jsou vlastněny 
na členském (družstevním) principu. Jejich společným rysem 
je transparentní hospodaření, klienti si často mohou vybrat, 
které projekty budou z jejich peněz podpořeny a za jaký úrok. 
Existují i banky poskytující úvěry bez úroku. 
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 V České republice současná regulace fi nančních služeb 
malé místní záložny, spořicí družstva či podobné instituce 
neumožňuje. Příkladem ze zahraničí je GLS banka v Němec-
ku: www.gls.de.

e) Neplaťme penězi, ale svými dovednostmi 
 (časové banky, výměnné obchody)

Zejména v dobách různých krizí pomohly výměnné obcho-
dy. Podobně fungují tzv. časové (hodinové) banky. Vyměňuje 
se v nich čas, tedy v podstatě služba, nikoli zboží. Není to 
banka v pravém slova smyslu, ale správcem administrovaný 
systém, jehož členové nabízejí a poptávají služby. Tedy napří-
klad jedna hodina stříhání u kadeřnice se vymění za jednu 
hodinu překladatelské služby. 

f) Místní měny 
 (LETS = Local Exchange Trading System)
 
Nákup místního zboží a služeb stimulují tzv. LETS neboli míst-
ní měny. Myšlenka se rozvinula v souvislosti s krizí v 30. le-
tech 20. století, podobně jako koncept poukázek. V současné 
době najdeme více než tisíc systémů místní měny, nejvíce 
například ve Velké Británii či Německu, tvoří je několik je-
dinců až stovky a tisíce lidí. V řadě případů byli iniciátory 
místní podnikatelé, kteří chtěli zastavit odčerpávání peněz 
z regionu nadnárodními fi rmami.
 Jak LETS fungují? Určitá skupina lidí si zvolí nepeněžní 
převodní jednotky libovolného názvu (např. šlupky či kačky). 

Systém vychází z dobrovolnosti, neziskovosti a vzájemné důvě-
ry. Zaeviduje se nabídka a poptávka zboží a služeb členů LETS 
a obchoduje se v kreditech, které jsou centrálně zaznamenávány. 
Jelikož jsou členy LETS pouze místní subjekty, peníze neunikají 
z regionu. Posilují se také mezilidské vazby a spolupráce.
 Ceny mohou i nemusí odpovídat tržním cenám v ofi ciální 
měně. Jelikož je cílem oběh v místní ekonomice, některé pře-
vodní jednotky po nějaké době plánovaně ztrácejí hodnotu 
– aby si je lidé neschraňovali doma, ale měli motivaci je utrá-
cet za spotřební zboží. Místní měny jsou většinou doplňkem 
k národní měně, neberou si za cíl její úplnou náhradu. Místní 
měny nejsou způsobem, jak obcházet daně – jejich členům se 
doporučuje, aby plnili veškeré své povinnosti vůči státu. 
 Více najdete například na www.lets.ecn.cz – ač je web ne-
aktualizovaný, přináší užitečné teoretické informace. V Česku 
mají s LET systémem zkušenosti například v Růžďce (www.
permanet.cz), v regionu Varnsdorf (www.lokalni-ekonomi-
ka.cz/tne/lokalni-mena-tne.html), v Brně (www.rozletse.cz), 
v Českých Budějovicích (Letokruh spojený s organizací Rosa 
www.rosacb.cz).
 Na Slovensku má zkušenosti například obec Široké [11], 
v roce 2014 byla zavedena místní měna v Bratislavě a ve 
Zvolenu (www.zivica.sk/sk/lokalna-mena).

Díra č. 6: Turistika a cestování mimo region
Dnes nejsou ničím neobvyklým dovolené v zahraničí. Peníze, 
které za ně vynaložíme, ale způsobují díry v místní ekono-
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mice. Můžeme se více zaměřit na trávení dovolené místně, 
nebo přemýšlet, jak kompenzovat ztráty způsobené vývozem 
peněz mimo region. 
 Stimulujme turistický ruch v regionu a například prostřednic-
tvím pořádání akcí – slavností, festivalů, sportovních událostí 
ad. Nalákají návštěvníky do obce a regionu, jsou-li spokojeni, rádi 
se pak vrací. Ekonomicky podpoří místní stravovací a ubytovací 
kapacity, výrobce či umělce – můžeme dbát na to, abychom zvali 
přednostně místní stánkaře, vystavovatele či soubory. 

 Budujme v území turistické atraktivity – naučné stezky, cyk-
lostezky, sportovní parky, muzea ad., a také související infrastruk-
turu a návazné služby – ubytovací zařízení, restaurace, půjčovny 
volnočasového vybavení, wellness centra, průvodcovské služby. 
 Můžeme založit incomingovou agenturu rozvíjející služby 
pro příchozí turistickou veřejnost a lákat zahraniční turisty 
k návštěvě a k utrácení peněz za regionální zboží a služby.
 Příkladem koncepčního rozvoje určité formy cestovního 
ruchu v propojení s podporou místní ekonomiky jsou vinař-
ské stezky – www.stezky.cz.

 Příkladem zajímavé akce je Valašský mikulášský jarmek, 
který se koná již 23 let vždy na počátku prosince ve Valaš-
ských Kloboukách. Rozsáhlý trh zaměřený na řemesla a re-
gionální zdroje je doplněn o obchůzky mikulášských skupin 
a bohatý kulturní program, propagující místní lidové tradice. 
 Akce byla původně iniciativou dvou místních občan-
ských sdružení, jež se potýkala s vlažným přístupem ze 
strany města. V průběhu let se situace změnila a dnes akci 
pořádá osm místních spolků společně s městem Valašské 
Klobouky a jím zřizovanými organizacemi, a to za pod-
pory dobrovolníků, dalších místních spolků, živnostníků 
a podnikatelů. Jarmek se stal důležitým prvkem propaga-
ce města zacílené na rozvoj turistického ruchu v regionu 
a zároveň je vnímán jako synonymum pro spolupráci ne-
ziskových organizací, města a podnikatelského sektoru. 
 Podíváme-li se na jarmek ekonomickým pohledem, na-

bízí se v první řadě zisk. Ten představoval například v roce 
2013 téměř 162 tisíc korun a byl určen na podporu projektů 
pořádajících spolků. Nejedná se však o jediný přínos akce. 
Návštěvnost se běžně pohybuje okolo 15 000 návštěvníků 
a přináší ekonomické oživení ve městě mimo hlavní turis-
tickou sezónu. Tržby jsou významné – trhu se účastní prů-
měrně 350 prodejců, většinou drobných výrobců z regionu. 
Při posledním ročníku 147 prodejců i předvádělo ukázky ru-
kodělné výroby. Celková dobrovolná práce pořadatelů vlo-
žená do jednoho ročníku představuje přibližně 3500 hodin. 
(Podělíme-li zisk počtem dobrovolnických hodin, vyjde nám 
50 Kč na hodinu. Dobrovolníci tak vlastně darovali svou 
prací 162 tisíc Kč místním spolkům.)
 Důležité je také nasměrování spolků k aktivitám, kte-
ré posilují jejich fi nanční nezávislost (např. na dotacích) 
a tím i stabilitu. 
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Díra č. 7: Hazard

Hazard představuje závažný společenský problém a má i své 
ekonomické souvislosti. Prohrané peníze jsou dírou v místní 
ekonomice. Společnost (často právě na místní úrovni) musí 
hledat zdroje na léčení, prevenci a kompenzaci následků této 
činnosti a musí řešit následky sociopatologických jevů, jako 
jsou rozpady rodin, ztráta zaměstnání, pracovní neschopnos-
ti, sebevraždy ad. Přestože jsou automaty často vlastněné 
cizími fi rmami, v tomto případě nemá smysl rozlišovat mezi 
místním a vzdáleným vlastnictvím – hazard v obou přípa-
dech přináší lidské tragédie a neblahé sociální dopady. 
 Hazard lze omezovat preventivními programy, obec může 
také omezit soukromé herny obecní vyhláškou a zcela je ze své-
ho území vykázat. Jak má taková vyhláška vypadat, naleznete 
na stránkách www.osbrneni.cz/regulace-hazardu/manual.
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Pro prosazení místních výrobců a poskytovatelů služeb je po-
třebná také vhodná organizační a právní forma, aby mohli 
efektivně rozvíjet svou činnost a prosazovat se na trhu. Zde 
uvádíme několik užitečných tipů:

Střechové organizace
 
Malí výrobci a poskytovatelé služeb mají nízkou šanci ovliv-
nit podmínky své existence. Potýkají se například se zákony 
a vyhláškami, které nahrávají spíše velkým hráčům. Pro tyto 
případy může pomoci členství v existující střechové organi-
zaci nebo její založení. Ta pak lobbuje za příznivé legislativní 
i ekonomické prostředí, propaguje celý obor i jinak zastupu-
je zájmy svých členů.

Alternativní formy vlastnictví a podnikání

Dalšími nástroji lokalizace jsou alternativní formy vlastnictví, 
například komunitní vlastnictví (tedy vlastnictví, v němž se 
angažuje celá komunita, patří sem již zmíněná družstva, ale 
také vlastnictví obecní) nebo pozemkové spolky (sdružení, 

která se starají o určitou ekologicky nebo historicky cennou 
lokalitu – www.mistoproprirodu.cz). 
 Mezi alternativní formy podnikání patří například sociál-
ní podniky, tedy organizace naplňující veřejně prospěšný cíl, 
fungující na konceptu tzv. trojího prospěchu – ekonomické-
ho, sociálního a environmentálního (na www.ceske-social-
ni-podnikani.cz najdete principy sociálních podniků i jejich 
adresář), nebo chráněné dílny, poskytující práci lidem se 
zdravotním postižením. Provozují výrobní nebo obchodní ak-
tivitu, ale liší se od klasického pojetí podniku, jehož cílem je 
pouze maximalizovat zisk. 
 Mohou to ale být i „na míru šité“ kombinace ziskového 
a neziskového uspořádání – například komunitní nadace 
vlastnící a provozující fi rmu, fi rmy vlastněné a provozované 
obcemi, podíly občanských nebo profesních asociací či veřej-
né správy v soukromých fi rmách apod.

9.  Organizační a právní forma 
  pro podporu místní ekonomiky
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10.  Principy místní ekonomiky

V předcházejících kapitolách jsme se zamýšleli nad potřeb-
ností místní ekonomiky, řešili jsme význam oběhu peněz v re-
gionu a jak jej měřit, hledali jsme způsoby, jak „ucpat díry“ 
a místní ekonomice pomoci. Na závěr shrňme, jaká ta místní 
ekonomika tedy vlastně je.
 Na konferenci místní ekonomiky konané v září 2013 ve 
Varnsdorfu bylo v týmu odborníků i laiků ustanoveno jede-
náct principů lokální ekonomiky. Jedná se o charakteristické 
příznaky, podle kterých lze rozpoznat, zda v určitém regionu 
místní ekonomika funguje či nikoli. Tyto principy lze využívat 
jako návod při zavádění místní ekonomiky do praxe. 

  Obecná prospěšnost místní ekonomiky
V místní ekonomice lidé neřeší jen své individuální potřeby, 
ani nejsou frustrováni poměry natolik, že se už raději o nic 
nezajímají. Spolupracují na obecně prospěšných záměrech, 
jako je například vybudování mateřské školy, komunitní 
elektrárny, zvelebení parku, vyčištění obecního lesa aj. Míst-
ní ekonomika vytváří zdroje potřebné pro realizaci obecně 
prospěšných projektů, například péče o seniory, zajištění 
zdravotní péče a dopravní obslužnosti, občansko-právní 
servis aj.

  Vytváření příležitostí pro místní lidi
Místní ekonomika umí rozvíjet a udržovat regionální bohat-
ství a díky tomu vytváří příležitosti pro zaměstnávání i volno-
časové aktivity členů své komunity. Kvalitně nastavená míst-
ní ekonomika nabízí lidem pracovní příležitosti na principu 
obsazování týmových rolí. Nezaměstnanost není sociální rizi-
ko. Lidé jsou ochotni podávat mnohem vyšší výkony, protože 
svou smysluplnou práci mají rádi.

 Zhodnocování regionálního bohatství 
 ve prospěch místní komunity
V místní ekonomice nedochází k výraznému drancování přírod-
ních a lidských zdrojů za účelem neúměrného individuálního 
obohacování. Lidé naopak dbají na to, aby jejich společné bo-
hatství bylo na solidní kvantitativní i kvalitativní úrovni, protože 
to je základem dobré životní úrovně a dostatečné kupní síly.

 Vytváření ekonomických a sociálních sítí 
 za účelem zvýšení soudržnosti místního bohatství
V místní ekonomice postupně ubývá individuálních hráčů 
a naopak se zvyšuje počet lidí, kteří chtějí spolupracovat na 
společném zájmu. Lidé se sdružují ve spolcích a družstvech. 
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Férové rozdělení se o výsledek společného úsilí považují za 
přirozenost. Lidé se také sdružují za účelem správy a ochrany 
hodnot, které společně vytvořili. Vždy ale s respektem jedno-
ho člověka k druhému (a k zasloužené individuální odměně 
za individuální úsilí).

 Regionální synergie a partnerství
Místní ekonomika není neprodyšně uzavřený systém. Regio-
ny spolupracují mezi sebou za účelem výměny potřebného 
zboží a služeb. Nicméně nedochází k tomu, že by některý 
partner na druhém partnerovi účelově parazitoval nebo se jej 
snažil vytunelovat. Při uzavírání dohod striktně platí pravidlo 
win-win (tzn. obě strany musí získat). Pokud tomu tak není, 
spolupráce se nekoná.

 Veřejné povědomí o hodnotách
V prostředí rozvinuté místní ekonomiky se lidé velmi zají-
mají o následující hodnoty, které jsou dětem vštěpovány už 
ve školách: reálná kvalita, užitná hodnota, ekonomická ne-
závislost, občanská svoboda, vzájemná úcta, seberealizace 
a obecná prospěšnost. 

 Lokální patriotismus vnímaný jako sounáležitost s pro- 
 storem, jehož součástí jsou lidé, příroda, zdroje a tradice
Pojem lokální patriotismus dostává v místní ekonomice nový 
rozměr – „mám rád svůj kraj, jsem hrdý na to, že v něm mohu 
spokojeně žít, a jsem také ochoten pro to něco udělat a obě-
tovat“. V praxi to poznáme například tak, že lidem není zatěž-
ko spolupracovat na obecně prospěšných projektech.

 Environmentální, ekonomická a sociální udržitelnost 
 na úrovni solidních standardů
Regiony, z nichž dlouhodobě uniká bohatství, jsou charakte-
ristické poklesem životní úrovně, nárůstem nezaměstnanosti 
a sociálního napětí, frustrovaným obyvatelstvem, zkorum-
povanou samosprávou, bezohlednou konkurenční rivalitou 
mezi podnikateli. Je to zapříčiněno nedostatkem zdrojů pro 
všechny, tzn. roste agrese v důsledku strachu z nedostatku. 
Oproti tomu místní ekonomiky, které únik bohatství omezily 
na minimum, se vyznačují klidnou, tvořivou a důvěryhodnou 
společenskou atmosférou, která stojí na tom, že se lidé ne-
musejí obávat o svůj životní prostor. Nejde o to, aby bylo 
dosaženo nezřízeného blahobytu, ale o to, aby se udržely 
standardy, které si komunita musí rozumně defi novat.

 Schopnost vytváření obecně prospěšných vizí 
 v krátkodobém i dlouhodobém horizontu
Naše civilizace a s ní i celá planeta se potýkají s řadou pro-
blémů, u nichž je otázkou možnost jejich vyřešení. Jako lidé 
máme velký dar tvořit a ničit. Proto je důležité, abychom 
vytvářeli obecně prospěšné vize v různých rovinách a vždy 
s ohledem na udržitelnost. V místní ekonomice nejsou dů-
ležité krátkodobé projekty bohatých individuálních investo-
rů (přijít, vytěžit, odejít a zanechat za sebou spálenou zem 
a zmařené životy). Důležité jsou obecně prospěšné vize, je-
jichž cílem je zajistit spokojený život současné i příštích ge-
nerací.
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Platí zlaté pravidlo – chceme-li změnit prostředí, v němž 
žijeme, musíme nejprve změnit sami sebe. Nejjednodušším 
klíčem k obnově vztahu k místním hodnotám je změna indi-
viduálního rozhodování a chování spotřebitelské veřejnosti. 
Důležité je začít se vzdělávat a své vědomosti začít použí-
vat a předávat dál. Nenechat se příliš ovlivňovat reklamními 
kampaněmi a médii a místo toho rozvíjet nezávislost a schop-
nost kritického uvažování.
 Dobrou zprávou je, že negativní dopady globalizace může-
me zmírnit. Můžeme do velké míry převzít iniciativu a odpo-
vědnost do vlastních rukou – přechodem k místní ekonomi-
ce, která říká: „Pečuj o svou zahradu a jez, co na ní vyroste. 
Studuj přírodní zdroje v kraji, kde žiješ, a vyráběj to, co ti 
tyto zdroje umožňují. Upřednostňuj obnovitelné zdroje před 
neobnovitelnými. Žij skromně, moudře a pilně, a nebude ti 
nic podstatného chybět. A když ano, domluv se se sousedem, 
který rád půjčí nebo smění. Pomáhej druhému, aby on měl 
důvod pomoci tobě. Nauč se bránit proti lichvě a penězům, 
které nepocházejí z poctivé práce. Pak se budeš mít dobře ty 
i tvoje děti a vnoučata“ [13]. 

Přejeme vám na vaší cestě hodně úspěchů.

 Vyhledávání, respektování a podporování 
 neformálních autorit
V místní ekonomice má každý svou roli v týmu podle svého 
nadání, schopností, vzdělání, charakteru. Někdo rád farma-
ří, jiný miluje řemeslnou práci, další se rád věnuje dětem ve 
školce a někdo jiný je zase hrdý na to, že v uniformě pečuje 
o veřejný pořádek. Aby však mohli všichni v klidu dělat svoji 
práci, je potřeba hledat mezi nimi neformální autority, které 
pečují o zastřešení systému – aby byl funkční, zabezpečený 
a sledoval správné cíle. Je nutné si uvědomit, že tyto autority 
nemusejí být politici. Komunální politik, který kromě zasedá-
ní v zastupitelstvu není aktivní ve veřejném prostoru, není 
užitečná autorita. Měli by to být lidé, za které mluví výsledky 
jejich aktivit ve veřejném prostoru. Úspěšný podnikatel ještě 
zdaleka nemusí být hodnotnou neformální autoritou, pokud 
neprokáže svou společenskou odpovědnost.

 Respekt občanů k vládě založený 
 na respektu vlády k občanům
Vzájemný respekt na všech úrovních je základem funkční 
místní ekonomiky. Systém by měl být nastaven tak, že jakmi-
le vláda či zastupitelstvo ztratí respekt občanů, musí odejít. 
Mezi občany a jejich zastupiteli by měla probíhat otevřená 
a konstruktivní komunikace, občané by měli politiky kont-
rolovat, ale také jim poskytovat užitečnou zpětnou vazbu 
a podporu ve správných rozhodnutích [upraveno dle 14].

11. Závěr
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Obec Hostětín, Centrum Veronica 
a Tradice Bílých Karpat

Hostětín na Zlínsku je známý jako ekologická 
vesnice. Díky spolupráci obce, Ekologického in-
stitutu Veronica a spolku Tradice Bílých Karpat 
se zde uskutečňuje řada ekologicky šetrných 
projektů, které zároveň posilují místní a regi-

onální ekonomickou soběstačnost. Příkladem je obecní vý-
topna na biomasu, solární kolektory, fotovoltaické elektrárny, 
kořenová čistírna odpadních vod, instalace úsporného veřej-
ného osvětlení, pasivní budova vzdělávacího Centra Veroni-
ca, biomoštárna a sušírna ovoce či přírodní zahrada a sad 
se starými odrůdami ovoce. Podrobná analýza modelových 
projektů udržitelného rozvoje „Co přinesly projekty v Hos-
tětíně?“ je dostupná na http://hostetin.veronica.cz/studie. 
Hostětínské projekty si můžete prohlédnout při lektorované 
exkurzi, kterou lze objednat v Centru Veronica.

Centrum Veronica Hostětín (součást Ekolo-
gického institutu Veronica, www.veronica.cz) 
se zaměřuje na vzdělávání a osvětu o udrži-

telném regionálním rozvoji a je také významným aktérem pod-
porujícím místní ekonomiku v obci Hostětín a regionu Bojkovsko. 
Prakticky všichni odborní i provozní zaměstnanci jsou z regionu. 
Téměř 70 % svých výdajů utrácí Centrum Veronica v místě.
 Do regionu také přitahuje návštěvníky. Poskytuje jim na-
bídku v oblasti osvěty a vzdělávání, kterou staví právě na pro-

jektech realizovaných v Hostětíně, ale také umožňuje pobyt 
v ekopenzionu v atraktivní přírodě Bílých Karpat. Znamená 
tedy přínos pro ekonomiku území, pro jeho obyvatele, místní 
podnikatele, živnostníky, zemědělce a tradiční řemeslníky. 
 Odborná a vzdělávací činnost je určena pro nejširší veřej-
nost, odborníky, představitele a pracovníky veřejné správy, 
vzdělávací instituce, jiné nevládní organizace, učitele a stu-
denty středních i vysokých škol, malé a střední podniky. 
 Připravíme pro vás jednodenní či vícedenní pobytové te-
matické workshopy, semináře, konference nebo exkurze po 
vybraných příkladech dobré praxe po celé ČR. Zpracujeme 
návrh ekologicky šetrného provozu vaší instituce. Nabídne-
me vám atraktivní prostory pasivního domu pro konání va-
šich vzdělávacích či volnočasových aktivit.
www.hostetin.veronica.cz

Spolek Tradice Bílých Karpat spravuje stejno-
jmennou regionální značku. Regionální znač-
ka Tradice Bílých Karpat® označuje výrobky 
a služby, které jsou jedinečné ve vztahu k Bílým 
Karpatům, jsou vyrobeny tradiční technologií, 

s podílem ruční práce, z místních surovin a jsou šetrné vůči 
životnímu prostředí. Podporou regionálních výrobců přispívá 
sdružení rovněž k podpoře místní ekonomiky. 
www.tradicebk.cz
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