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zažíváme mimořádné, velmi těžké období, kdy je naším
prvořadým úkolem zajistit zdraví obyvatel a dostatek potravin.
V souvislosti s nouzovým opatřením ohledně šíření koronaviru
naše ministerstvo denně monitoruje situaci v zemědělských
a zpracovatelských podnicích a hledá možnosti, jak sektoru
co nejúčinněji pomoci. Denně jsem v kontaktu s podnikateli
v zemědělství a potravinářství, kteří pro zajištění dodávek
potravin vynakládají enormní úsilí. Podnikají bez omezení
provozu a mnozí z nich pracují 12 až 14 hodin denně, šest až
sedm dní v týdnu.
Ano, mnoho lidí pracuje ve ztížených a rizikových podmínkách,
především lékaři nebo prodavači. Neméně důležití jsou ale
i ti, kteří sice nejsou tolik vidět, ale bez jejichž obětavé práce
bychom se neobešli. Jsou to zemědělci a potravináři, kterým
za jejich velmi důležitou a nepřetržitou práci děkuji. Díky
nim máme na trhu dostatek potravin i v této složité době,
přestože se potýkají například se zásobováním, nedostatkem
pracovníků či ochranných pomůcek.
Potravinářství a zemědělství patří ke strategickým odvětvím,
bez kterých se za žádné situace neobejdeme. Proto se
snažíme přijímat cílená opatření na eliminaci budoucích ztrát.
Vytvořit zemědělcům a potravinářům takové podmínky
a programy, aby byl zajištěn rozvoj do budoucna, kromě jiného
zajistit potravinovou soběstačnost obyvatel České republiky.
Zemědělci a potravináři jsou pro zvládnutí současné krize
důležití. Cením si jejich pracovitosti a zodpovědnosti.

Na zvýšení soběstačnosti dostanou zemědělci a potravináři
navíc 4,3 miliardy korun.
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NA CO SE NÁS ČASTO PTÁTE…
Otázky a odpovědi v souvislosti s novým onemocněním
COVID-19.
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PŘIJĎTE POMOCT ZEMĚDĚLCŮM
Nabídky práce, brigády a zaměstnání na částečný úvazek od
zemědělců, potravinářů i lesníků.
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BEZPEČNOST NEBALENÝCH
POTRAVIN PŘI EPIDEMII

Neexistují důkazy o tom, že by potraviny byly zdrojem
či cestou přenosu koronaviru.
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NAŠI HRDINOVÉ

Poděkování lidem v potravinářství a v zemědělství.
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POMOC ZA
KORONAVIRUS
Celkem až 4,3 miliardy korun navíc z rozpočtové rezervy státu dostanou na
pomoc se zvládnutím současné krize čeští zemědělci a producenti potravin.
Peníze, které budou moci primárně čerpat malé a střední podniky, mají především
zvýšit soběstačnost České republiky a snížit její závislost na dovozech. Menší část
prostředků půjde také na boj proti kůrovci.
Miliardy pro zemědělce
Rozpočet na Program rozvoje venkova se
zvýší o 3,3 miliardy korun. Většina peněz,
celkem 2,3 miliardy korun, by měla jít na
investice do zemědělských podniků. Šest
set milionů korun dostanou zemědělci na
zlepšení životních podmínek zvířat, zbylých
400 milionů korun dostanou lesníci na
pořízení techniky pro boj s kůrovcem.

Prodloužení termínů u projektů
a žádostí
Kromě finanční pomoci jsme připravili
i jiná opatření, jak pomoct zemědělcům,
kteří pracují ve ztížených podmínkách.
Prodlužujeme termíny podávání žádostí
a dokumentace projektů. Příjem
Jednotných žádostí se prodlužuje o měsíc
do 15. června.

O 1 miliardu korun se také posílí rozpočet
Podpůrného a garančního rolnického
a lesnického fondu (PGRLF). V rámci
stávajících programů PGRLF refunduje část
předepsaných úroků z komerčních úvěrů.
Jde zejména o investiční úvěry, v jejichž
rámci komerční banky financují investiční
činnost zemědělských podnikatelů
a podnikatelů v oblasti lesnictví.

V rámci Programu rozvoje venkova
budou u projektů v realizaci prodlouženy
maximální lhůty pro realizaci projektů
a podání Žádostí o platbu o 6 měsíců.
U operací 1. 1. 1 Vzdělávací akce a 1. 2. 1
Informační akce prodloužíme lhůtu
pro realizaci projektů a podání Žádosti
o platbu o 12 měsíců. U operace 16. 1. 1
Podpora operačních skupin a projektů
(EIP) prodloužíme lhůtu pro předložení
žádosti o průběžnou platbu v roce 2020
spolu s inovačním deníkem, a to do
31. srpna. 2020. Více informací zde.

Fond bude v odůvodněných případech
akceptovat odložení splátek u stávajících
komerčních úvěrů. Bude tedy poskytovat
úrokovou podporu i na splátkách, které
budou na základě ujednání mezi úvěrující
bankou a klientem PGRLF odloženy oproti
původnímu splátkovému kalendáři, a to
při dodržení maximálních lhůt uvedených
v pravidlech programu.
V případě úvěrů poskytnutých přímo
společností PGRLF lze žádat o uvolnění či
snížení zástav peněžních vkladů, které nyní
slouží jako zajištění poskytnutých úvěrů.
Bude umožněn i odklad splátek jistiny
úvěrů poskytnutých PGRLF, a to vždy na
základě individuálního posouzení.

www.eagri.cz
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NA CO SE NÁS ČASTO
PTÁTE…
Připravili jsme pro vás odpovědi na nejčastěji kladené otázky týkající se koronaviru
ve spojitosti s naším rezortem, například s potravinářstvím, zemědělskými podniky,
prvovýrobou, kontrolami provozů, lesními a zahradnickými školkami.
Pokud si myslíte, že zde nějaký dotaz schází, kontaktujte nás na krizovalinka@mze.cz.
Napište nám a my váš dotaz rádi zodpovíme. Nebo zavolejte na infolinku 221 814 595.

Mohou majitelé koní, které mají ustájené
v soukromých stájích, přijet ke svým koním
a zajistit nejdůležitější činnosti?
Mezi výjimkami z karantény je „zajištění péče
o zvířata“, kam je možné zařadit kromě krmení
a místování také opohybování koně.

Můžeme v době karantény prodávat ryby na
našich sádkách?
Prodej ryb na sádkách je možný. Vztahuje se na něj
výjimka dle usnesení vlády, protože prodej ryb na sádkách
je služba pro obyvatele, konkrétně zásobování.

Mohu za současné situace jít, jako soukromá
osoba, asanovat kůrovcovou kalamitu ve svém
lese, a plnit tak zákonnou povinnost?

V rámci Programu rozvoje
venkova 2014–2020 nám dobíhá
nejzazší datum k podání Žádosti
o proplacení (akce je dokončena
a uhrazena), ale z důvodů
mimořádných opatření byla
zrušena již naplánovaná kolaudace
a nebudu schopen obstarat
povinné listiny a další vyžadovaná
potvrzení. Přijdu o veškerou
dotaci?

V případech, že žadatelé nebudou moci
dodržet nejzazší termín pro předložení
Žádosti o proplacení v důsledku omezení
způsobeného pandemií COVID-19 může
být tato lhůta prodloužena. Příslušná
aktualizace pravidel pro žadatele již
byla schválena ministrem zemědělství.
Více zde. Žadatelé mohou předkládat
změnu ve formě Hlášení o změnách
na Státní zemědělský intervenční fond
prostřednictvím portálu Farmáře.

Ano, podle našeho výkladu se na vás vztahuje výjimka.
Můžu chodit na ryby? A jak je
to s lovem a včelařením?
Je možný venkovní prodej ovoce, zeleniny, vína,
medu a dalších potravin?
Ano, nejde o tržiště, ale prodej mimo provozovnu, ten
možný je. Je však nutné dodržovat hygienická opatření,
jako udržovat bezpečné rozestupy a nošení roušek.

www.eagri.cz

Na myslivectví, rybářství a včelařství
se krizová opatření nevztahují.
U myslivectví a rybaření není však
povoleno organizovat společné lovy,
protože nejsou nezbytné pro péči
o zvěř. Takovým jednáním by mohla být
zmařena i karanténní opatření vlády
České republiky ze dne 12. března 2020.
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Existuje pro zemědělce nějaké doporučení, aby okamžitě zaorali řepku a zaseli obiloviny?

Řepka olejná se v převážné většině seje na přelomu léta a podzimu, proto se v tuto dobu dostává již do fáze plného
růstu. Úpravy či radikální změny osevních postupů v únoru či březnu, v době počátku vegetace, zahájení jarních
polních prací, které jsou smluvně navázány na dodávky osiv, sadby, pracovníků apod., prakticky nejsou možné.
Případné změny osevních plánů a postupů s ohledem na specifika jednotlivých komodit lze udělat nejdříve na další
vegetační sezónu, tedy 2021.
Využití řepky je zhruba ze dvou třetin výroby převážně pro potravinářský průmysl (např. řepkový olej), pro
zemědělství jako krmivo (řepkové pokrutiny např. jako alternativa pro dováženou sóju).
Výměra řepky za rok 2019 je zhruba 12,8 % z výměry orné půdy v ČR. Plocha obilovin se pohybuje ročně kolem
45 % výměry orné půdy, soběstačnost Česka zhruba 150 %.

Každé jaro vypomáháme zemědělskému družstvu
na pastvinách, kde opravujeme oplůtky pro dobytek.
Můžu v dnešní době svolat brigádu na tuto práci?
Ano, ale je nutné neshlukovat se, pokud možno dodržovat
bezpečnou vzdálenost (cca 2 metry), nosit roušku atd.

Mám plemenného hřebce, jak je to s připouštěním?
Mohou k nám přepravit klisnu? Případně, můžeme
přepravit hřebce na odběr sperma k vytvoření
inseminačních dávek?
Připouštění hospodářských zvířat probíhá beze změny. Pokud se
nacházíte v uzavřené oblasti (jako byla např. Litovel a Uničov), je
nutné si obstarat výjimku u příslušné Krajské hygienické stanice.

Mohou zemědělci, kteří mají hospodářství za
hranicí, mezi Německem a ČR a Rakouskem a ČR,
překračovat hranici?

Jsou zrušené informační
semináře, které byly
každoročně pořádané
Státním zemědělským
intervenčním fondem, které
mají vazbu na změny v LPIS
a podání Jednotné žádosti. Jak
zemědělci získají informace?

Informace pro žadatele před
podáním Jednotné žádosti
bude zajištěna alternativně na
webových stránkách našeho
rezortu v sekci Dotace.
Prezentace, které měly být
přednášeny na seminářích, jsou
umístěny v sekci Dotace v záložce
Aktuality.
Rovněž postupně vytváříme
audio formu těchto prezentací
i s doplňujícím komentářem.
Tyto webové prezentace jsou
postupně zveřejňovány opět
na stránkách eAGRI ve výše
uvedené záložce.

Zemědělci, kteří mají hospodářství mezi Německem a ČR
a Rakouskem a ČR, mohou díky výjimce Ministerstva vnitra
překračovat hranici (včetně zemědělských strojů, které potřebují
k obhospodařování svých polí/hospodářství). Pracovníci, kteří
překračují hranici, by se však neměli s nikým potkávat a měli by
obdělávat pozemky hned za státní hranicí.

www.eagri.cz
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NABÍDKA PRÁCE

PŘIJĎTE POMOCT
ZEMĚDĚLCŮM
Kvůli koronavirové krizi chybí v tuzemském zemědělství sezónní pracovníci. Pro zemědělské
podniky, potravináře či lesníky jsme na Facebooku založili skupinu, kam mohou psát své
pracovní nabídky. Pomoct můžete například při založení úrody zeleniny, při sklizni chřestu či
při takzvaném jarním drátkování na chmelnicích.

www.eagri.cz

SPOTŘEBITEL

BEZPEČNOST
NEBALENÝCH
POTRAVIN PŘI EPIDEMII
Potraviny nejsou zdrojem či cestou přenosu koronaviru. Lidé by se neměli bát
nakupovat potraviny včetně nebaleného pečiva, pokud ovšem dodrží doporučená
hygienická opatření.
Prodej nebaleného pečiva je povolen,
avšak za splnění některých podmínek,
například musí mít zákazníci k dispozici
pomůcky jako kleště a jednorázové
rukavice.
Podle stanoviska Evropského úřadu pro
bezpečnost potravin (EFSA) zkušenosti
z předchozích epidemií způsobených
koronaviry, jako SARS či MERS ukazují,
že virus se prostřednictvím potravin
nepřenáší. Dle současných znalostí
popsaných cest přenosu koronavirů a jejich
nízkou schopností přežít ve venkovním
prostředí je nepravděpodobné, že by
dovážené zboží, jako potraviny a podobně
mohly být zdrojem infekce. Obecně platí,
že lidské koronaviry nepřežívají na suchém
povrchu.
Nový koronavirus je respirační virus.
K přenosu dochází primárně kontaktem
s infikovanou osobou, která zejména při
mluvení, kašlání a kýchání šíří infekční
kapénky na své okolí. Přenos je možný
také předměty čerstvě kontaminovanými
sekrety infikovaného člověka, proto je
nutné přenosu těmito způsoby všemožně
zabránit.

www.eagri.cz
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Mnoho lidí v těchto dnech
pracuje ve ztížených a rizikových
podmínkách. Jsou to především
lékaři nebo prodavači. Neméně
důležití jsou ale lidé, kteří
sice nejsou tolik vidět, ale bez
jejichž obětavé práce bychom se
neobešli. Jsou to zemědělci
a potravináři, kterým za jejich
velmi důležitou a nepřetržitou
práci děkujeme.
Díky nim máme na trhu
dostatek potravin
i v této složité době.

