
Sociální zemědělství/podnikání

praktické workshopy a exkurze na farmy zabývající se aktivitami v 
oblasti sociálního zemědělství/podnikání

29. - 30. listopadu 2018

Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno, budova M 2.12

V rámci workshopu účastníci shlédnou projekty podpořené z 
Programu rozvoje venkova

Workshop se koná s finanční podporou Celostátní sítě pro venkov



Možnosti a způsoby podpory sociálního zemědělství a 
podnikání v ČR (vazba na PRV, Evropský sociální fond, 

Místní akční skupiny apod.), aktivity a spolupráce s 
Celostátní sítí pro venkov a jejími partnery

Eliška Hudcová



Celostátní síť pro venkov

• Celostátní síť pro venkov, zřízena MZe 2008

• Komunikační platforma PRV

• Komunikační most mezi EK a ČR

• Monitorování a hodnocení PRV (inovace, potravinářství, lesnictví, 

dobrá praxe, informace veřejnosti o politice rozvoje venkova

• Spolupráce se Sítí evropského inovačního partnerství (EIP-Agri)



Cíle Celostátní sítě pro venkov
• Zvýšit zapojení zúčastněných stran do provádění rozvoje venkova 

• Zvýšit kvalitu provádění programů rozvoje venkova 

• Informovat širší veřejnost a potenciální příjemce o politice rozvoje 
venkova a o možnostech financování 

• Podpořit inovace v zemědělství, produkci potravin, lesnictví a 
venkovských oblastech – nová opatření na podporu projektů 
spolupráce, inovativních operačních projektů EIP, přenos informací –
TPS, spolupráce s EIP-Agri, databáze inovačních projektů, soc. média, 
publikace



Možné aktivity CSV

• Podpora implementace Programu rozvoje venkova, včetně šíření 
informací o monitorování a hodnocení

• Shromažďování příkladů dobré praxe, organizace setkávání

• Studie a analýzy, činnost tematických pracovních skupin

• Výměna know-how, zkušeností a dobré praxe (semináře, exkurze atd.)

• Podpora vytváření sítí pro inovace, činnosti TPS, EIP-Agri

• Propagace Programu rozvoje venkova

• Přenos příkladů dobré praxe, organizace seminářů, workshopů či 
exkurzí



Mechanismy Sítě, organizační zajištění Sítě

• Akční plán (zpracovává Mze, opatření 20.2 ORV pro 2014-2020): 
vymezuje cíle Sítě, nástroje, mechanismy uvnitř Sítě, organizační 
zajištění, finanční zajištění, schvaluje ministr zemědělství

• Roční prováděcí plány, implementuje Akční plán

• Řídicí orgán Sítě: MZe, odbor ŘO PRV, rozhodovací a kontrolní funkce

• Sekretariát Sítě (regionální pracoviště Sítě), funkce výkonná

• Koordinační skupina MZe a Koordinační výbor Sítě (partneři z vládních 
i nevládních organizací, funkce poradní

• V rámci Sítě i TPS na regionální i centrální úrovni 



Komunikační plán Sítě

• Přispívá k Informační a komunikační strategii PRV
• Setkávání partnerů Sítě, semináře a vzdělávací aktivity
• Exkurze za příklady dobré praxe
• Konference na centrální i regionální úrovni
• Vesnice roku, „Ocenění Oranžová stuha“
• Web subportál Venkov – informace o aktivitě sítě, databáze úspěšných projektů PRV, 

databáze MAS, TPS, publikace a dokumenty
• Příprava a distribuce tematických periodik
• Vydávání tiskovin zaměřených na propagaci PRV, Síť a EU

• Monitoring a hodnocení aktivit Sítě (evaluační formulář)

• Finanční zajištění Sítě (4 % z PRV, 20 % alokace technické pomoci – 6 mil. 
EUR, veřejná podpora 100 % způsobilých výdajů)



Sociální zemědělství a PRV, ESF, MAS, ÚP ČR apod.

• Koncept SZ – teorie, popis skutečnosti
• Realizace konceptu, materializace na sociální farmě

• Subjekt má registraci zemědělského podnikatele dle zákona č. 252/1997
• Roční příjmy ze zemědělské činnosti tvoří alespoň třetinu celkových příjmů
• Zemědělský subjekt ve svém podniku integračně zaměstnává 
• Zemědělský subjekt je místem přípravy na budoucí zaměstnání pro osoby se ztíženým 

vstupem na otevřený trh práce, zemědělský subjekt je tréninkovým pracovištěm
• Zemědělský subjekt je zároveň registrovaným poskytovatelem sociálních služeb a tyto služby 

provozuje v rámci zemědělského podniku
• Zemědělský subjekt je schopen smluvně doložit spolupráci s poskytovatelem sociálních služeb 

a zároveň je místem, na kterém jsou tyto služby realizovány
• Zemědělský subjekt má veřejně a dostupně uveden cíl vzdělávat širokou veřejnost v znalosti 

zemědělské práce a cíleně se zaměřuje na znevýhodněné cílové skupiny
• Zemědělský subjekt je schopen smluvně doložit spolupráci se vzdělávací institucí, která na 

farmě realizuje své vzdělávací programy  



Zemědělské dotace 

• www.eagri.cz, www.szif.cz, Portál farmáře, Evropské dotační programy, národní 
dotační programy

• Přímé platby:
• zemědělský podnikatel dle § 2e až 2 ha zákona o zemědělství nebo organizační složkou státu 

podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 
vztazích, po dobu trvání podmínek způsobilosti příslušné podpory/opatření (tzn. po dobu 
platnosti dotačních podmínek)

• Jednotná žádost: veškerá obhospodařovaná zemědělská půda, včetně obhospodařovaných (i 
jen z části) zbytkových ploch dle zákona o zemědělství, § 3a odst. 11 písm. d) 

• obhospodařovat půdu evidovanou na něj v LPIS 
• dodržovat podmínky CC po celý kalendářní rok na veškeré obhospodařované zemědělské 

půdě 
• zakreslit DPB, kterých se žádost o podporu týká, do mapy DPB v měřítku 1:10 000 nebo 

podrobnějším a přiložit tuto mapu k Jednotné žádosti u všech opatření na plochu 

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


Přímé platby 

• SAPS
• Greening (diverzifikace plodin, TTP, 

LFA)

• Mladý zemědělec

• Brambory na škrob
• Konzumní brambory
• Chmel

• Ovoce s VVP

• Ovoce s VP
• Zelenina s VVP

• Zelenina s VP

• Cukrová řepa
• Bílkovinné plodiny

• Telata
• Dojnice
• Bahnice a kozy

• LFA

• Natura 2000 na z.p.

• Welfare
• EZ

• http://eagri.cz/public/web/mze/dotac
e/prime-platby/metodicka-prirucka-
primych-plateb-pro.html

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/prime-platby/metodicka-prirucka-primych-plateb-pro.html


Další opatření I

• Agroenvironmentálně-klimatické opatření AEKO (šetrné způsoby 
hospodaření s živinami a prostředky na ochranu plodin, upravuje 
agrotechnické operace na půdě a strukturu plodin ve prospěch životního 
prostředí – adaptace na místní biotopy
• Integrovaná produkce ovoce
• Integrovaná produkce révy vinné
• Integrovaná produkce zeleniny
• Ošetřování travních porostů
• Zatravňování orné půdy
• Biopásy
• Ochrana čejky chocholaté
• Zatravňování drah soustředěného odtoku
• Další možnou způsobilostí pro platbu je splnění podmínek pro ekologické zemědělství



Další opatření II

• Agroenvoronmentální opatření

• Integrace agroenvironmentálních postupů v zemědělství 

• Trvale udržitelné využití zemědělské půdy 

• Zlepšení životního prostředí a krajiny 
• Postupy šetrné k životnímu prostředí 

• Ekologické zemědělství
• Integrovaná produkce 

• Ošetřování travních porostů 
• Péče o krajinu

• Zatravňování orné půdy
• Pěstování meziplodin
• Biopásy



Zemědělské dotace IV, 2. pilíř
• Program rozvoje venkova 2014-2020

• Zemědělští podnikatelé (fyzické i právnické osoby)

• 6 priorit, opatření M01 – M20
• Předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech
• Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů 

zemědělské činnosti, podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného 
obhospodařování lesů

• Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracovávání zemědělských produktů 
a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství

• Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím
• Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku 

v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu
• Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských 

oblastech



7. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PROGRAMU ROZVOJE 
VENKOVA 2014-2020 

• 1.1.1 Vzdělávací akce 
• 4.1.1 Investice do zemědělských podniků 

• 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 
• 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích
• 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách

• 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

• 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

• 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů
• 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých 

dodavatelských řetězců a místních trhů 

• 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy 
pro výrobu energie a v průmyslových procesech 



Národní dotace MZe

• Programy na přispění udržování produkčního potenciálu zemědělství a 
rozvoji venkova

• Agroenvironmentální prvky (biologická a fyzikální ochrana místo 
chemické ochrany rostlin, budování kapkové závlahy v ovocných 
sadech, chmelnicích, vinicích a školkách)

• Programy na podporu ozdravování polních a speciálních plodin

• Programy proti rozšiřování nebezpečných nákaz hospodářských zvířat

• Podpora včelařství, údržba genetického potenciálů hospodářských 
zvířat

• Programy na vzdělávání školních dětí, osvětu – Dotace NNO



Dotace NNO z MZe

• Jednoleté až tříleté projekty

• Max. 70 % z rozpočtu

• Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj

• Zapojení do zahraničních programů a aktivit

• Podpora zdraví včetně péče a pomoci zdravotně postiženým

• Vzdělávání a propagace

• Zájmová a volnočasová činnost pro děti a mládež



PGRLF, a.s.

• Subvencování části úroků z komerčních úvěrů (prvovýrobci, 
zpracovatelé, dřevo zpracovatelé)

• Přímá podpora pojištění či nákupu zemědělské půdy
• Úvěry poskytnuté PGRLF
• Pojištění úvěrů

• Od 08/2015 program Sociální zemědělství
• Provozní i investiční úvěr spojený se zaměstnáváním OZP (dle zákona č. 

435/2004 Sb., o zaměstnanosti) zemědělskými podnikateli 
• Možnost snížení jistiny úvěru do výše limitu de minimis (15 tis. EUR)
• Od 1. 6. 2018 základní úroková sazba 2 % p.a.
• https://www.pgrlf.cz/

https://www.pgrlf.cz/


Úřad práce ČR 

• Krajské a kontaktní pracoviště ÚP ČR

• Evidence uchazečů o zaměstnání

• Poradenské služby

• Rekvalifikace a motivační kurzy

• Vyhledávání a zprostředkování zaměstnání

• APZ

• Podpora osob, které pro svůj zdravotní stav, věk, péči o dítě či jinou 
závislou osobu nebo z jiných vážných důvodů zaslouží zvýšenou 
ochranu při zaměstnávání



Osoba se zdravotním postižením
• § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti je OZP  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



Podpora OZP od ÚP ČR I

• Příspěvek na zřízení pracovního místa pro OZP (vybavení, místo 
zřízené minimálně 3 roky)

• Příspěvek na zřízení pracovního místa pro OZP jako OSVČ

• Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů na pracovní místo 
pro OZP (po 12 měsících obsazení pracovního místa pro OZP, max. 48 
tis. Kč)

• Podpora chráněného trhu práce podle § 78 zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti = zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají více než 50 % 
OZP z celkového počtu zaměstnanců, mají uzavřenou písemnou 
dohodu s ÚP o uznání za zaměstnavatele na chráněném trhu práce 
(na 3 roky, resp. neurčito)



Dohoda o uznání za zaměstnavatele

• možnost poskytování tzv. náhradního plnění v rámci plnění povinného 
podílu zaměstnávání OZP,

• nárok na čerpání příspěvku na podporu zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením na chráněném trhu práce,

• slevu na dani pro každého pracovníka s 1. nebo 2. stupněm invalidity 
18 tis. Kč, v případě zaměstnance ve 3. stupni invalidity 60 tis. Kč 
ročně.



Podpora OZP od ÚP ČR II

• Pracovní rehabilitace (individuální plán pracovní rehabilitace)

• ÚP přispívá zaměstnavateli na asistenci OZP, dle vyhlášky MPSV č. 518/2004 
Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti: 
• prokázané jízdní výdaje z místa bydliště do místa konání pracovní rehabilitace a zpět,

• prokázané výdaje na ubytování, pokud se pracovní rehabilitace koná mimo bydliště 
účastníka, (maximálně však do výše 1000 Kč na den),

• stravné ve dnech účasti na pracovní rehabilitaci, pokud se koná mimo bydliště 
účastníka,

• pojištění pro případ škody způsobené účastníkem v rámci pracovní rehabilitace,

• popř. další pojištění spojené s pracovní rehabilitací v zahraničí

• Příprava na práci (max. 24 měsíců, 60 % z měsíčního čistého výdělku) 



Opatření APZ I

• § 104 - § 120 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
• rekvalifikace,
• investiční pobídky,
• veřejně prospěšné práce (24 měsíců)
• společensky účelné pracovní místo (24 měsíců)
• překlenovací příspěvek,
• příspěvek na zapracování (3 měsíce, ½ minimální mzdy)
• příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program,
• poradenství,
• podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením s výjimkou příspěvků podle §

78,
• cílené programy k řešení zaměstnanosti.



Opatření APZ II

• Krajské nebo kontaktní pobočky ÚP

• Identifikační údaje, místo a předmět podnikání, druh příspěvku, 
doklady osvědčující skutečnosti uvedené v žádosti

• http://portal.mpsv.cz/forms

• Individuální akční plán (dobrovolně, od 5 měsíců registrace povinně)

http://portal.mpsv.cz/forms


Místní akční skupina

• Opatření v oblasti zaměstnanosti 
• zvyšování zaměstnanosti cílových skupin 

• podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce

• podpora prostupného zaměstnávání

• vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního 
podnikání 
• integrační sociální podnik

• environmentální sociální podnik



Místní samospráva

• Vlastní strategie sociálního začleňování

• Veřejné opatrovnictví

• Veřejné zakázky

• Pronájem / propůjčení budov, pozemků

• Spolupráce na akcích pro veřejnost

• Spolupráce při realizaci EVVO 



Kraje

• Vlastní strategie sociálního začleňování

• Konzultace, semináře, poradenství pomáhajícím organizacím

• Dotační pobídky na činnost 

• Mikrogranty, (kancelář hejtmana, odbory sociálních věcí, životního 
prostředí, školství)

• Sociální huby, inkubátory, inovace (např. CIRI)

• Podpora sociálního podnikání (Pardubický kraj)



MPSV – ESF - OPZ

• ESF: Evropský finanční nástroj pro realizaci evropské strategie 
zaměstnanosti a podpory sociálního začleňování

• Operační program zaměstnanost: zaměstnávání osob se znevýhodněným 
vstupem na otevřený trh práce (krajské i národní programy, (př. Iniciativa 
podpory zaměstnanosti mládeže, Zdravotní postižení není hendikep 
v Karlovarském kraji, Rodina není překážkou v Karlovarském kraji a Využij 
pracovní příležitosti v Karlovarském kraji)

• Rozvoj sociálních a environmentálních sociálních podniků, včetně de 
mnimis na zemědělskou prvovýrobu

• https://www.esfcr.cz/vyzva-129-opz

• Konzultace s odborníky na sociální podnikání / zemědělství

https://www.esfcr.cz/vyzva-129-opz


Nadace a nadační fondy

• Nadace Via – Lepší byznys, podpora sociálně podnikatelských start-upů, 
https://www.nadacevia.cz/

• Nadace Konto Bariéry – „Ocenění Zaměstnavatel bez bariér“, 
https://www.kontobariery.cz/Projekty/Zamestnavatel-bez-barier.aspx

• Nadace Vodafone ČR – Rok jinak, 
http://www.nadacevodafone.cz/programy/rok-jinak.html

• Nadační fond pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením – vytváření 
pracovních míst, osvěta a vzdělávání personalistů, lobbing, kampaně, 
„Srdcerváči“, http://www.nfozp.cz/

• Nadace ČEZ – podpora regionů, 
http://www.nadacecez.cz/cs/projekty/podpora-regionu.html

https://www.nadacevia.cz/
https://www.kontobariery.cz/Projekty/Zamestnavatel-bez-barier.aspx
http://www.nadacevodafone.cz/programy/rok-jinak.html
http://www.nfozp.cz/
http://www.nadacecez.cz/cs/projekty/podpora-regionu.html


Banky

• ČSOB – „Stabilizace sociálních podniků“, grant až 200 000,- Kč, 
poradenství až 50 000,- Kč, https://www.csob.cz/portal/o-
csob/spolecenska-odpovednost/filantropie/granty/csob-grantovy-
program-stabilizace-socialnich-podniku

• Česká spořitelna – Sociální bankovnictví, mentoring, workshopy, 
granty, https://www.csas.cz/cs/socialni-bankovnictvi

https://www.csob.cz/portal/o-csob/spolecenska-odpovednost/filantropie/granty/csob-grantovy-program-stabilizace-socialnich-podniku
https://www.csas.cz/cs/socialni-bankovnictvi


Lokální stakeholdeři

• Místní podnikatelé, NNO, firmy, osobnosti

• Spolupráce, marketing, poradenství, umístění reklamy, společný 
prodej

• Zvýhodněný pronájem

• Výměna služeb

• Společné projekty

• Konzumenti



Dobrovolnictví

• Nefinanční typ podpory

• Vzdělávací rozměr

• Pomoc v NNO

• Workcampy

• WWOOF

• KPZ

• EDS

• HitHit, https://www.hithit.com/cs/home

http://www.tamjdem.cz/cs/uvod

https://www.inexsda.cz/

https://wwoof.cz/

http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-mladez/evropska-dobrovolna-sluzba/

https://www.hithit.com/cs/home
http://www.tamjdem.cz/cs/uvod
https://www.inexsda.cz/
https://wwoof.cz/
http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-mladez/evropska-dobrovolna-sluzba/


Vzdělávání

• ZF JU, Multifunkční zemědělství

• VOŠ JABOK

• Mendelu, FHS UK, ČZU

• Lipka, Toulcův dvůr, Chaloupky, Pavučina

• http://sofar.unipi.it/

• Cost Action 866 Green Care in Agriculture

• https://farmingforhealth.wordpress.com/

• http://www.inclufar.eu/en/

• MAiE project

• Social farms in Visegrad Countries

• Social integration in Green

• Social Farming in Higher Education

• Revitalist

• evital

http://sofar.unipi.it/
https://farmingforhealth.wordpress.com/
http://www.inclufar.eu/en/


Děkuji za pozornost
Eliška Hudcová

elahudec@seznam.cz, hudcova.eliska@gmail.com

mailto:elahudec@seznam.cz
mailto:hudcova.eliska@gmail.com

