
  

 

 

Zápis z ustavujícího zasedání TPS 
 

Sociální zemědělství 

návrh systému opatření pro podmínky ČR 
 

Ustavující zasedání Tematické pracovní skupiny Sociální zemědělství návrh systému opatření pro 

podmínky ČR (dále jen TPS), založené v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov RO SZIF Brno,  

se uskutečnilo dne 20. listopadu 2017, v zasedací místnosti B3.15, budovy B Kraje Vysočina, Krajský 

úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava. 

 

TPS má v procesu implementace Programu rozvoje venkova (PRV) roli konzultační a poradní; je zřízena 

na úrovni celorepublikové; je zřízena dočasně a účelově po dobu plnění úkolu.  

TPS je založena v počtu 31 členů. 

Jednání TPS jsou neveřejná. 

 

Na úvod ustavující zasedání vystoupil Ing. Bc. Martin Hyský, radní Kraje Vysočina pro oblast lesního  

a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí. Ve svém vystoupení mimo jiné deklaroval 

zájem Kraje Vysočina aktivně spolupracovat s TPS.  

Tajemnice TPS Dagmar Adámková pak převzala řízení ustavujícího zasedání TPS. Sdělila přítomným 

dotační pravidla projektu TPS, její rozpočet a další provozní záležitosti. Dále představila Celostátní síť 

pro venkov, její aktivity a činnosti zaměřené na podporu udržitelného života na venkově.  

 

Dalším bodem jednání bylo projednání Jednacího řádu TPS, který byl všemi přítomnými členy schválen. 

 

Dle schváleného jednacího řádu se přistoupilo k volbě 9 členného předsednictva TPS, každý 

z navržených členů s nominací veřejně souhlasil.   

 

1. Mgr. Bína Jiří, Kraj Vysočina         

2. Mgr. Hudcová Eliška, AREA viva, z.s.        

3. Ing.  Mácha Jan, Školní statek v Humpolci       

4. Ing.  Málek Aleš, Havlíčkova Borová zemědělská, a.s.      

5. Ing. Bc. Merunková Jitka, Kraj Vysočina        

6. Ing. Moudrý Jan, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích    

7. Netík Jiří, POMOC Týn nad Vltavou, z.s.        

8. doc. Ing. Šťastná Milada, Dr., Mendelova univerzita v Brně 

9. RNDr. Zetěk Jozef, Chaloupky o.p.s.        
 

Členové předsednictva TPS byli všemi přítomnými schváleni. 
 

Předsednictvo následně zvolilo ze svého středu předsedu TPS, kterým se stal RNDr. Zetěk Josef. 

 
 
 
 

http://www.mapy.cz/#x=135745504@y=133485888@z=16@mm=ZP@sa=s@


  

 

 
Předseda TPS Josef Zetěk převzal řízení 1. zasedání TPS. 
 

Byly diskutovány příklady konkrétních aktivit/oblastí, na které by se mohla TPS zaměřit.  

1. Pěstitelské práce a zpracování produktů v rámci školy – využití školních zahrad.  

2. Vzdělávání na farmách rodinného typu. 

3. Propojení farem a zahrad ze sociálních služeb. 

4.  Podpora zaměstnávání znevýhodněných osob v zemědělství, zahradnictví a péči o krajinu. 

5. Komunitní zahrady a komunitou podporované zemědělství. 

6. Využití sociálního zemědělství při podpoře cestovního ruchu konkrétních oblastí. 

7. Specifika zaměstnávání cílových skupin sociálního podnikání v zemědělském podnikatelském 

     prostředí. 

 

Více informací bude možno získat na webu SZIF, MZE, a také na stránkách http://socialni-
zemedelstvi.cz/. 
 
Dalším bodem programu bylo představení činnosti Pracovní komise sociální zemědělství, při 
Ministerstvu zemědělství, kterou přítomným účastníkům prezentoval Jan Moudrý. 
 

 

Závěr: 

Cíle ustavujícího zasedání byly splněny. Byla ustanovena TPS, zvoleno předsednictvo, které ze svého 

středu vybralo předsedu. Jednání pléna v diskusi upozornilo na různé otázky a problémy, které bude 

v rámci svého dvouletého mandátu TPS řešit.  

TPS umožní sdílení poznatků a osvědčených postupů. Tím bude naplňován jeden ze základních cílů 

Akčního plánu Celostátní sítě pro venkov pro období 2014 – 2020: 

o bod 2.2 -  Zvýšit kvalitu provádění Programů rozvoje venkova,  

o bod 2.3 - Informovat širší veřejnost a potencionální příjemce o politice rozvoje venkova  

a možnostech financování. 

 

Výstupy TPS budou zaměřeny především na tyto okruhy problémů: 

 začlenění na trh práce pro široké spektrum osob se specifickými potřebami; 

 rehabilitace a terapie ve smyslu poskytování odborné sociální péče a sociálních služeb a příprava 

na zaměstnání; 

 vzdělávání a ostatní činnosti vedoucí ke zlepšení znalostí zemědělských postupů, venkovské kultury 

a péče o krajinu a její udržitelnost; 

 analýza podmínek sociálního zemědělství v Kraji Vysočina. 

 

Aktivity budou vycházet z definovaných cílů sociálního zemědělství, viz http://www.socialni-

zemedelstvi.cz 

TPS pro svoji činnost využije také podklady a výstupy dokumentu Sociální zemědělství, zpracovaného 

v rámci Pracovní komise sociální zemědělství při Ministerstvu zemědělství.  

 

V Brně, dne 13. 12. 2017 
Zpracovala: tajemnice TPS 

http://www.socialni-zemedelstvi.cz/
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