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1. Přeshraniční pohyb zemědělské techniky a osob – společná žádost A.ZeT a SDZT 

V souvislosti s omezeními vyhlášením nouzového stavu v ČR obrátili jsme se jménem obou 
sdružení na Ústřední krizový štáb s následující žádostí: 

Jan Hamáček, ministr vnitra, předseda Ústředního krizového štábu  
Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR 
Ing. Miroslav Toman, CSc., ministr zemědělství ČR 

„  
Žádost 
Žádáme Ústřední krizový štáb o udělení výjimky v souvislosti s přeshraničním pohybem 
zemědělské techniky a osob, která souvisí se zajištěním dodávek zemědělské techniky a 
subdodávek a náhradních dílů k ní a zajištění služeb v zemědělské a potravinářské výrobě.  

Tuzemské zemědělství a potravinářství nabývá v současné krizové situaci ještě více na 
významu. Jde o strategické sektory, které je nutné udržet v chodu; případné zastavení 
výroby mléka, masa či nezaložení letošní úrody by mělo zásadní důsledky pro dostupnost 
potravin v České republice. 

1. Uvolnění zelených jízdních pruhů pro dopravu zemědělských strojů, zařízení, 
komponent a náhradních dílů 

Přeshraniční pohyb pracovníků servisu a služeb v rámci EU se řeší na celoevropské úrovni. 
Dne 30.03.2020 bylo formulováno a orgánům EU předáno společné stanovisko tří 
evropských sdružení působících v oblasti zemědělské techniky. Naše oborová sdružení jsou 
členy dvou těchto organizací: Asociace zemědělské a lesnické techniky je členem evropské 
asociace výrobců CEMA, Sdružení dovozců zemědělské techniky je členem evropské asociace 
prodejců a servisních firem CLIMMAR. Společné stanovisko přikládáme, nejpodstatnější 
odstavec citujeme: „… pokud zemědělci nebudou mít přístup k objednaným zařízením, 
službám a náhradním dílům, jejich práce, a tudíž i výrobní schopnosti, se zastaví. Hranice 
potřebují pro dopravu a obchod zůstat otevřené; zemědělské stroje a jejich náhradní 
díly/servis musí mít oprávnění k využívání zelených jízdních pruhů.“ 

Bylo dohodnuto předložit totožné stanovisko a citovaný požadavek národním autoritám 
členských států.  

mailto:zet.agro@post.cz
http://www.zetis.cz/
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2. Uvolnění přeshraničního pohybu osob a techniky pro zajištění služeb v zemědělské a 
potravinářské výrobě 

V případě zemědělské výroby se jedná zejména o zajištění přípravy půdy, setí, chemického 
ošetření rostlin a sklizně úrody v době agrotechnických termínů. Dlouhodobě, zejména mezi 
sousedními státy Slovenskem, Rakouskem, Polskem a Německem, se uskutečňuje vzájemná 
kooperační pomoc při polních pracích, která by v případě neudělení výjimky pro pohyb strojů 
a osob byla znemožněna. Důsledkem by bylo výrazné zpoždění nebo neprovedení polních 
prací a mělo by vážný dopad na letošní úrodu. 

Uvolnění režimu je důležité i pro pracovníky údržby a servisu, kteří jsou v případě 
specifických oprav zajišťováni ze zahraničí. Týká se to zemědělské a lesnické techniky, ale 
také specializovaných zařízení v živočišné výrobě (dojírny) a potravinářských 
technologických linek. 

Na vypracování prováděcích předpisů jsme připraveni v případě potřeby se podílet. 

S pozdravem 
Ing. Karel Žďárský, prezident A.ZeT 
Ing. Tomáš Kvapil,  předseda výboru SDZT 
„ 

O realizaci námi navržených opatření Vás budeme aktuálně informovat. 

2. Pracovníci servisu kritické infrastruktury – servis zemědělských strojů 

Zákaz vstupu na území České republiky v bodu I. 2. usnesení č. 334 ze dne 30. března 2020 
neplatí mj. pro:  

ad (8) pracovníky kritické infrastruktury 

Kritickou infrastrukturou je prvek kritické infrastruktury nebo systém prvků kritické 
infrastruktury, jehož narušení funkce by mělo závažný dopad na bezpečnost státu, 
zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu.  

Firma se tedy nemůže volně rozhodnout, že je prvkem kritické infrastruktury. 

Pracovníci opravující a servisující v nezbytně nutných případech výrobní technologie 
v zemědělské a potravinářské výrobě (týká se zejména oprav či servisu výrobní linky, opravy 
a servisu zemědělských strojů apod.) jsou považováni za pracovníky kritické infrastruktury. 

Nejedná se zde o výkon zaměstnání, ale o individuální případy jednorázového neodkladného 
či havarijního servisu kritické infrastruktury. Pokud se jedná o výkon zaměstnání, tak 
zaměstnanci kritické infrastruktury musí splňovat podmínky pro pendlery. 

10) v naléhavých mimořádných situacích (platí i pro vycestování) 

Zemědělci jednotlivci hospodařící na území sousedního státu v bezprostředním příhraničí. 

UPOZORNĚNÍ: Netýká se zemědělců, kteří mají zaměstnance - tito zaměstnanci musí 
splňovat podmínku pendlování, pokud dochází k přeshraničnímu pohybu. 

• V případě, že nepůjde zjevně poznat, že osoba je zemědělec (např. pracovní oděv 
v traktoru), bude muset vlastnictví zemědělské půdy nebo jiný vztah k ní ("nájem"), 
k chovu apod. prokázat jinak 
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• K překračování hranice mohou využívat i tzv. pendlerské přechody. Pokud je pozemek na 
obou stranách hranice, mohou překračovat hranice na libovolném místě, kde příroda a 
zátarasy dovolí (nesmí je traktorem ani jinak odstraňovat/posouvat apod.). 

Dokumenty ke vstupu: 

• Traktor, jiný zemědělský stroj a nejlépe i doklad o vlastnictví nebo jiného vztahu 
k pozemku (chov, zemědělská půda). 

Pro pracovníky kritické infrastruktury obecně platí: 

• Povinná nařízená karanténa (usnesení vlády z 30. 03. 2020) pokud doba předpokládaného 
pobytu na území ČR je delší než 21 kalendářních dní (např. pracovník kritické infrastruktury, 
který přijede na území ČR servisovat po dobu delší 21 dnů, musí přijet tak, aby jeho pobyt 
na území ČR zahrnul i povinnou nařízenou karanténu v délce 14 dnů) nebo 

• pokud doba vycestování trvala déle než 21 kalendářních dní (např. pracovník kritické 
infrastruktury, který odjel z území ČR servisovat po dobu delší 21 dnů, se musí po návratu 
do ČR podrobit povinné nařízené karanténě v délce 14 dnů) 

• Povinnost maximálního omezení přímého kontaktu s místním personálem na cizím území 
(usnesení vlády z 30. 03. 2020) 

• Zákaz volného pohybu po území ČR s výjimkou cest do zaměstnání, cest nezbytně nutných 
k obstarávání základních životních potřeb, cest k lékaři, cest za účelem neodkladných 
úředních záležitostí, cest zpět do místa svého bydliště, pohřbů (usnesení vlády z 30. 3. 2020), 
pokud se osoba nepodrobila povinné nařízené karanténě. 

Subjekt, který je svou povahou označen za subjekt kritické infrastruktury, si potvrzení pro 
pracovníky kritické infrastruktury může vystavit sám, ale musí být opatřen razítkem subjektu 
a podpisem styčného bezpečnostního pracovníka. 

Pro subjekty, které nejsou samy o sobě označeny za subjekt kritické infrastruktury, ale jejich 
činnost je významná pro fungování subjektu kritické infrastruktury (např. pracovníci čistící 
stanice, kteří čistí cisterny), může potvrzení pro dotčené pracovníky vystavit subjekt kritické 
infrastruktury, pro který bude činnost zajišťována pracovníky jiného subjektu. 

K problematice pracovníků kritické infrastruktury existuje speciální detailnější informační 
materiál na webu mvcr.cz, v sekci Kritická infrastruktura. 

Více informací a vzory příslušných potvrzení na: 
https://www.mvcr.cz/clanek/sdeleni-ministra-vnitra-modelove-situace.aspx 

3. Aktivity Svazu průmyslu a dopravy  

Svazu průmyslu a dopravy intenzivně jedná s vládou a sociálními partnery o návrzích na 
zmírnění dopadů epidemie koronaviru na firmy.  

Podařilo se prosadit některé výjimky ze zákazů a opatření definovaných usnesením vlády 211 
ze 14. března a také např. prodloužení pobytu cizinců, kterým vypršelo pracovní nebo 
pobytové oprávnění nebo problém vstupních i periodických zdravotních prohlídek. 

Další aktuální prioritou je dosažení dohody s vládou v oblasti tzv. kurzarbeitu, tj. opatření, 
která by kompenzovala firmám náklady způsobené výpadky zaměstnanců v karanténě, 
pečujících o děti a zejména v důsledku uzavření provozoven a omezení výroby. Ve spolupráci 
s Ministerstvem práce a sociálních věcí vznikl plán na plnou nebo částečnou úhradu náhrad 
mezd nebo platů pro případ karantény zaměstnance a v případě "překážky na straně 
zaměstnavatele" z důvodů zavření provozu a také na prodloužení zákonné lhůty ošetřovného. 

https://www.mvcr.cz/clanek/pracovnici-kriticke-infrastruktury.aspx
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V dalších krocích bude vláda požádána o pomoc firmám postiženým výpadky výroby z důvodů 
přerušení dodávek surovin a dílů, výpadku zahraničních pracovníků, omezení odbytu apod. 
Dále budeme jednat a požadovat prodloužení lhůty všech zákonných ohlašovacích povinností, 
odklad plateb a/nebo slevu z odvodů za zaměstnance, odklad plateb DPH, samozřejmě také 
pomoc s provozním financováním, které bude pro mnoho firem otázkou další existence. 

Aktuální informace jsou průběžně zveřejňovány na webu SP ČR v sekci Koronavirus 
AKTUALITY. 

 

http://www.spcr.cz/koronavirus-aktuality?acm=179_409
http://www.spcr.cz/koronavirus-aktuality?acm=179_409

