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Legislativní ukotvení sociálního zemědělství

• Zaměstnanecká oblast

• Pracovní právo

• Sociální oblast

• Zemědělská oblast



Právní předpisy související se sociální oblastí a 
zaměstnáváním I
• Vymezení OZP
• § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti jako  fyzická osoba, která:

• je orgánem sociálního zabezpečení uznána invalidní ve třetím stupni, invalidní v prvním nebo 
druhém stupni (OZP1,2), nebo zdravotně znevýhodněná (OZZ),

• byla orgánem sociálního zabezpečení posouzena, že již není invalidní a to po dobu 12 měsíců 
ode dne tohoto posouzení; tato osoba je považována za OZP1,2, a to i v případě, že byla 
v průběhu této doby uznána orgánem sociálního zabezpečení jako OZZ,

• byla rozhodnutím ÚP ČR uznána OZZ trvale, nebo na dobu určitou, přičemž rozhodnutí 
nepozbylo platnosti.

• Skutečnost, že je osobou se zdravotním postižením, dokládá fyzická osoba 
posudkem nebo potvrzením orgánu sociálního zabezpečení 

• OZZ může pracovat, ale potřebuje vhodně upravit pracovní prostředí, pracovní 
dobu a další pracovní podmínky s ohledem na její dlouhodobě, minimálně jeden 
rok trvající, nepříznivý zdravotní stav



Právní předpisy související se sociální oblastí a 
zaměstnáváním II
• Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

• Definuje další opatření aktivní politiky zaměstnanosti včetně způsobu žádání a 
úhrady podpory na vytváření pracovních míst pro OZP

• Upravuje povinnosti zaměstnavatelů zaměstnávat OZP

• Vyhláška MPSV ČR č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Upravuje obsah individuálního plánu 
klienta pracovní rehabilitace a stanovuje náklady na pracovní 
rehabilitaci hrazenou Úřadem práce a způsob úhrady

• https://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob

https://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob


Právní předpisy související se sociální oblastí a 
zaměstnáváním III
• Zákon č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších 

předpisů vymezuje podmínky pro získání invalidního důchodu

• Pracovní schopnost pojištěnce:
• Pokles nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního 

stupně,
• Pokles nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého 

stupně,
• Pokles nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně.

• Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu (s úpravami podle zákona č. 
436/2004 Sb.), ve znění pozdějších předpisů. Upravuje podmínky 
slevy na dani při zaměstnávání osob se zdravotním postižením



Právní předpisy související se sociální oblastí a 
zaměstnáváním IV
• Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 

který mimo jiné definuje typy sociálních služeb poskytovaných osobám 
z podporovaných cílových skupin

• Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách č. 108/2006 Sb. (rozsah úkonů poskytovaných v rámci 
základních činností u jednotlivých druhů sociálních služeb a maximální výše 
úhrad za poskytování některých sociálních služeb

• Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2006 Sb., vymezení schopností zvládat 
základní životní potřeby (mobilita, orientace, komunikace, stravování, 
oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon základní fyziologické potřeby, 
péče o zdraví, osobní aktivity, péče o domácnost)



Pracovní právo

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
upravuje podmínky zaměstnávání a povinností zaměstnanců vůči 
zaměstnavateli a naopak, druhy pracovního poměru

• Typy pracovních míst: 
• Pracovní poměr (HPP, na dobu určitou, na dobu neurčitou)
• Dohoda o pracovní činnosti
• Dohoda o provedení práce

• Náležitosti pracovní smlouvy:
• Druh práce
• Místo výkonu práce
• Den nástupu do práce

• Skončení pracovního poměru



Povinnosti zaměstnavatele a práva 
zaměstnance I
• Vytvářet zaměstnancům pracovní podmínky, které umožňují bezpečný 

výkon práce, zvlášť pro OZP

• Proškolit zaměstnance z bezpečnostních předpisů

• Zajistit ochranné pomůcky

• Poskytnout přestávku 

• Poskytnout dovolenou



Povinnosti zaměstnavatele a práva 
zaměstnance II
• Oznamovací povinnost – přihlásit zaměstnance ode dne nástupu do 

zaměstnání u OSSZ a zdravotní pojišťovny, u které je zaměstnanec 
pojištěn. Odhlásit zaměstnance v den ukončení pracovního poměru u 
OSSZ a zdravotní pojišťovny a ohlásit veškeré změny, které u 
zaměstnance nastaly. 

• Poskytnout zaměstnanci náhradu mzdy nebo volno za překážky v práci 
na straně zaměstnance (např. dočasná pracovní neschopnost nebo 
karanténa)

• Platit pojistné na sociální a zdravotní pojištění a to ode dne nástupu 
do zaměstnání



Povinnosti zaměstnance 

• Dbát na svou bezpečnost a své zdraví

• Používání alkoholu či kouření při zákazu kouření na pracovišti jsou 
klasifikovány jako závažná porušení pracovní kázně

• Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli, 
kterou způsobil porušením povinností při plnění pracovních úkolů

• Oznamovací povinnost (zdravotní pojišťovna, stav, trvalé bydliště)



Zemědělská oblast

• Evropské právní předpisy

• Národní právní předpisy: zákony a vyhlášky

• V aktuálním znění na www.portal.gov.cz, www.eagri.cz

http://www.portal.gov.cz/
http://www.eagri.cz/


Zemědělská oblast (přímé platby)

• Zemědělská oblast – Evropské právní předpisy (přímé platby)
• Nařízení EP a Rady (EU) č. 2017/2393, č. 1307/2013 a č. 1306/2013: o EZFRV, 

přímé platby, společná organizace trhů, financování SZP, potravinové řetězce, 
zdraví a dobré životní podmínky zvířat 

• Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2017/1155, č. 641/2014 a č. 
809/2014: kontrolní opatření pěstování konopí, ekologických plateb, plateb 
pro mladé zemědělce, dobrovolné platby vázané na produkci, administrativní 
a kontrolní systém, odnětí plateb, sankce, podpora na rozvoj venkova a 
podmíněnost 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009: uvádění 
přípravků na ochranu rostlin na trh

• Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 641/2014, č. 809/2014: pravidla pro přímé 
platby zemědělcům v SZP, integrovaný administrativní a kontrolní systém



Zemědělská oblast – vnitrostátní právní úprava I

• Nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování 
přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, 
ve znění pozdějších předpisů (pro rok 2018 novelizováno č. 427/2017 Sb. a č. 
43/2018 Sb.). 

• Nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití 
půdy podle uživatelských vztahů a o změně některých souvisejících nařízení 
vlády, ve znění pozdějších předpisů.

• Nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů 
dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel 
podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých 
zemědělských podpor.



Zemědělská oblast – vnitrostátní právní úprava II

• Nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění 
agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 
79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve 
znění pozdějších předpisů. 

• Nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické 
zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. 

• Nařízení vlády č. 43/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro horské 
oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně 
některých souvisejících nařízení vlády 



Zemědělská oblast – vnitrostátní právní úprava III

• Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. 

• Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o 
změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním 
fondu), ve znění pozdějších předpisů. 

• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

• Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

• Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 
obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů. 

• Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších 
předpisů. 

• Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 



Zemědělská oblast – vnitrostátní právní úprava IV

• Zákon č.156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných 
rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení 
zemědělských půd. 

• Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých 
souvisejících zákonů. 

• Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin 
a o změně některých zákonů. 

• Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 
92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění 
pozdějších předpisů. 

• Vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv. 



Zemědělci – producenti, zpracovatelé a 
prodejci
• Nařízení EP a Rady (ES) č. 178/2002, obecné zásady a požadavky 

potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost 
potravin a postupy týkající se bezpečnosti potravin

• Nařízení EP a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, zásady týkající 
se všech fází výroby, zpracování a distribuce potravin

• Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, předpis 
pro všechny výrobce a obchodníky s potravinami



Plánování provozu

• Domácí zpracování bez ohlášení (jednorázové místní, školní, charitativní 
akce), vodítko SZPI pro výrobce z 26. 5. 2017

• Domácí zpracování s ohlášením – kontinuita činností a stupeň organizace 
činností, prodej a propagace výrobků, dodržení zákl. hygienických a 
provozních pravidel, registrace u místně příslušného inspektorátu SZIP = 
oznámení o zahájení činnosti, plán HACCP, způsob označování potravin a 
kvalita

• Stavebně technické požadavky: provozovna (omyvatelné stěny, podlahy, 
stropy, okna, dveře, podlahové vpustě, skladovací prostory, osvětlení, 
větrání, zdroj tepla, umyvadla a dřezy, nádoby na odpady, pracovní plochy, 
šatna, toaleta, balení

• Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství, školení, oděv



Chovatelé 

• Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prováděcí předpis 

• Vyhláška č. 289/2007 Sb. O veterinárních a hygienických požadavcích na 
živočišné produkty, (způsob prodeje a dodávání živočišných produktů z 
prvovýroby

• Vyhláška č. 128/2009 Sb., úprava pro podniky s malým objemem výroby a 
farem provozujících maloobchodní činnosti se zpracovanými živočišnými 
produkty  

• Nařízení EP a Rady (ES) č. 853/2004 o zvláštních hygienických pravidlech 
pro potraviny živočišného původu, hygienické a veterinární požadavky 
prodeje syrového kravského mléka, veterinární požadavky ve vztahu k 
prodeji malých množství těl ulovené volně žijící zvěře



Chovatelé – zpracování 

• Základní dokumenty pro registraci a povolení provozu na zpracování a 
výrobu výsekového masa a masných výrobků
• Plány provozních prostor se zařízením

• Plány provozních prostor s vyznačenými cestami suroviny a s vymezením 
čistých a nečistých prostor

• Plány provozních prostor s vyznačenými cestami pracovníků

• Plány provozních prostor s vyznačenými cestami toku odpadků

• Plány provozních prostor s vyznačenými kontrolními místy pro odběr pitné 
vody



Zpracování
• Plán HACCP

• Povinnost provozovatele (dle Nařízení ES č. 852/2004, o hygieně potravin) 
určit ve výrobě, přípravě a skladování, přepravě a uvádění pokrmů do 
oběhu technologické úseky (kritické body), ve kterých je největší riziko 
porušení zdravotní nezávadnosti pokrmů, provádět jejich kontrolu a vést 
evidenci o kritických bodech, termínech a závěrech těchto kontrol. 

• Systém vychází ze zásad správné výrobní praxe a požadavků hygienických 
předpisů. Jedná se o přístup preventivní, který vede k včasné identifikaci 
nebezpečí a tím k předcházení poškození zdraví spotřebitele. Slouží 
provozovateli k vytipování slabých míst tj. kritických bodů, jejich ošetření 
kontrolovatelným přístupem tak, aby byla riziková místa odstraněna a 
zajištěna bezpečnost pokrmu.



Plán HACCP
• Plán DDD (deratizace, dezinfekce, dezinsekce)

• Provozní řád: kdo, co a jak se smí v provozovně pohybovat

• Pohotovostní plán ro případ výskytu nebezpečných nákaz a nákaz přenosných na člověka

• Sanitační řád: co, jak často a čím se dezinfikovat

• Plán odběru vzorků

• Požadavky na infrastrukturu

• Požadavky na suroviny

• Požadavky na bezpečné zacházení s potravinami (včetně balení a dopravy) – dodržování 
teplotních řetězců, zabránění křížení v provozovnách, dodržování technologických 
postupů, apod.

• Nakládání s organickým odpadem

• Zajištění kvality vody

• Zachování chladícího řetězce

• Zdravotní stav zaměstnanců (zdravotní průkazy)



Komoditní vyhlášky ke zpracování ovoce a 
zeleniny
• Evropské požadavky předpisů EU pro bezpečnost potravin

• Vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a 
čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zeleninu, suché skořápkové plody, 
houby, brambory a výrobky z nich, základní požadavky na produkty, které 
mohou být z čerstvého ovoce a zeleniny zpracovávány v podmínkách farmy 
(hmotnostní podíly ovoce v džemech, značení výrobků, obsah sladidel, 
technologie výroby, balení a zpracování zeleniny

• Vyhláška č. 335/1997 Sb. Pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě 
nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovina, pivo, 
konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí –
definice ovocné a zeleninové šťávy, barva, vůně a chuť, balení, technologie 
zpracování, označování



Další pravidla pro zpracování ovoce a zeleniny 

• Moštování

• Konzervování

• Sušení

• Balení a značení



Kontrolní orgány

• Kontrolním orgánem plnění podmínek je Státní zemědělský 
intervenční fond (SZIF) a specializované kontrolní subjekty (v souladu 
s čl. 64 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014, v platném 
znění). 

• Zdroje informaci: MZe, www.eagri.cz, www.szif.cz

http://www.eagri.cz/
http://www.szif.cz/


Resortní zemědělské organizace 

• ČPI – Česká plemenářská inspekce 

• SVS – Státní veterinární správa 

• SZPI – Státní zemědělská a potravinářská inspekce 

• ÚHÚL – Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 

• ÚSKVBL – Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv 

• ÚKZÚZ – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 

http://eagri.cz/public/web/cpi/portal/
http://eagri.cz/public/web/svs/eagri/
http://eagri.cz/public/web/szpi/
http://eagri.cz/public/web/uhul/
http://eagri.cz/public/web/uskvbl/
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/


Legislativa ve vztahu k sociálnímu zemědělství

• Zákony o sociálním zemědělství vznikají nebo již existují v některých 
zemích EU

• Existující zákon o sociálním zemědělství:
• Norsko

• Itálie

• Úprava na základě stávající legislativy ze zemědělské a sociální oblasti 
(a dalších relevantních) 

• Na evropské úrovni neexistuje jednotná legislativa



Návaznost na ekologické zemědělství

• Legislativně ukotvená definice sociálního zemědělství bude důležitá 
pro sjednocování jeho rámce a pravidel na mezinárodní úrovni

• Význam pro nastavování podpor

• Aspekty produkce v rámci sociálního zemědělství 

• Inspirace v ekologickém zemědělství



Návaznost na ekologické zemědělství

• Legislativa ve vztahu k ekologickému zemědělství:
• Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství 
• Úplné znění nařízení Rady (ES) 834/2007 o ekologické produkci a označování 

ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 
• Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona o ekologickém zemědělství
• Nařízení Komise (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 

Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů 
• Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 

Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze 
třetích zemí 

• http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/publikace-a-dokumenty/ekologicke-
zemedelstvi/pravni-predpisy-pro-ekologicke.html



Návaznost na ekologické zemědělství

• Propojení sociálního a ekologického zemědělství v zemích EU

• Preference přidané hodnoty ekologického zemědělství a regionální 
produkce spotřebitelem

• Znalost značky jako rozhodující faktor

• IFOAM, EZ v ČR 1995



Návaznost na ekologické zemědělství

• Aby mohla být produkce certifikována, musí být kontrolována

• Každá osoba podnikající v EZ musí mít uzavřenou smlouvu s některou z 
kontrolních organizací pověřených MZe výkonem kontroly a certifikace v EZ

• V EZ v ČR fungují kontrolní organizace, které pomocí svých inspektorů 
vykonávají dozor nad dodržováním relevantní legislativy u subjektů u nich 
registrovaných

• Cílem je ověřitelné zabezpečení kvality a původu produkce



Návaznost na ekologické zemědělství

• Kontrolní organizace v ČR:

• KEZ, o.p.s.

• ABCERT GmbH

• Biokont CZ, s.r.o.

• Bureau Veritas Czech Republic, s.r.o.



Návaznost na ekologické zemědělství

• Kontroly probíhají ve všech stupních produkce a výroby

• Kontroly jsou prováděny inspektory kontrolních organizací
• Řádné kontroly (ohlášené, každoroční)

• Následné kontroly (nařízené nebo namátkové)

• Inspektoři provádějící kontrolu musí splňovat přesně stanovené 
předpoklady

• Kontrolní organizace spolupracuje se zemědělcem i při procesu vstupu 
do režimu ekologického zemědělství 



Návaznost na ekologické zemědělství

• Systém certifikace a kontrol umožní:

• Evidenci subjektů v daném režimu hospodaření

• Nastavení podpor a dotací pro daný systém hospodaření

• Značení produktů zaručující jejich původ a/nebo kvalitativní parametry



Děkujeme za pozornost
Eliška Hudcová, Jan Moudrý

elahudec@seznam.cz, jmoudry@zf.jcu.cz
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