
Sociální 
zemědělství
Podpora SZ Podpůrným a garančním, 

rolnickým a lesnickým fondem, a.s.



Pojem sociálního 
zemědělství

• soubor činností, které se nezaměřují pouze primární 

zemědělskou produkcí, ale směřují i k vytváření 

podmínek pro osoby, které pro svůj plnohodnotný 

život potřebují odbornou sociální asistenci

• pro realizaci SZ aktivit se ponechává široký prostor

• neexistuje (zatím) žádné právní vymezení

• nezabývá se jím žádná právní norma



Bližší specifikace aktivit 
SZ

• aktivity mají vazbu na zemědělskou činnost, 

zemědělský podnik, statek, farmu a jsou spjaty s 

životem na venkově, popř. v příměstských 

oblastech

• jsou určeny osobám, jež mají dočasně nebo trvale 

specifické potřeby



Cíle SZ
• integrace zdravotně a sociálně znevýhodněných 

osob

• začleňování na trh práce, zaměstnávání na 

běžných nebo chráněných místech

• rehabilitace a terapie ve smyslu poskytování 

odborné sociální péče a sociálních služeb

• vzdělávání a osvětová činnost



Historie SZ
• u nás relativně nový pojem

• z praktického hlediska existuje po staletí

• sociální projekty MZe pocházejí z 90. let minulého 

století



Hlavní aktéři
• zemědělec – podnikatel podle zákona č. 252/1997 

Sb., o zemědělství 

• poskytovatel sociálních služeb podle zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, sociální 

pracovník

• nestátní neziskové organizace působící na venkově

• obce a kraje, místní zájmové organizace, široká 

veřejnost…



Cílové skupiny
• osoby znevýhodněné na trhu práce: osoby se 

zdravotním postižením, dlouhodobě nezaměstnaní, 

čerství absolventi škol, ženy po mateřské 

dovolené,…

• uživatelé sociálních služeb (klienti)

• děti, mládež, dospělí, senioři, např. v rámci 

volnočasových aktivit provozovaných na venkově



Přínosy SZ
• tvorba a udržení pracovních míst pro osoby 

znevýhodněné na trhu práce i pro ostatní

• dostupnější sociální služby na venkově

• rozvoj osobnosti, získávání návyků a dovedností u 

klientů

• zlepšení vztahů mezi zainteresovanými subjekty na 

místní úrovni 



Program PGRLF „Soc. 
zemědělství“ 

• PGRLF, a.s. – akciová společnost poskytující úvěry 

zemědělcům (www.pgrlf.cz)

• program Soc. zemědělství spuštěn letos v srpnu, 

alokovaná částka na tento rok 50 mil Kč

• cíl programu: vytvořit předpoklady pro zajištění a 

rozvoj zaměstnávání pracovníků se zdravotním 

postižením zemědělskými podnikateli



Podmínky pro poskytnutí 
úvěru

• žadatel je zemědělským podnikatelem

• zaměstnává nebo bude zaměstnávat pracovníky se 

zdravotním postižením

• má uzavřenou smlouvu o spolupráci s 

poskytovatelem sociálních služeb

• nebo je sám poskytovatelem sociálních služeb 



Kritéria pro investiční 
úvěr

• max. doba splatnosti 10 let

• výše úvěru do 5 mil. Kč

• 500 tis. Kč / 1 pracovník

• udržitelnost projektu 5 let



Kritéria pro provozní 
úvěr

• max. doba splatnosti 1rok

• výše úvěru do 1 mil. Kč

• 120 tis. Kč / 1 pracovník

• udržitelnost projektu 1 rok



Děkuji za pozornost

Miloš Kordač, personální odbor Mze

Tajemník Pracovní komise SZ

E-mail: milos.kordac@mze.cz

Tel: 221 81 2411

www.eagri.cz

www.socialni-zemedelstvi.cz

mailto:milos.kordac@mze.cz
http://www.eagri.cz/

