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1. Zemědělští diplomati 

V souvislosti s aktuální situací kolem Covid-19 zpracovávají zemědělští diplomaté a místní 
pracovníci MZe ČR pravidelné týdenní zprávy ze svých teritorií zaměřené na informace 
související se zahraničním obchodem. Konkrétně jde o informace ze zemí: Rusko, Srbsko, Čína, 
USA, Libanon, Ukrajina a Kazachstán. 

1)    Aktuální informace z těchto teritorií naleznete na webu: 
http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/proexportni-
okenko/#f=hpblok . 

 2)   MZe ČR přivítá informace exportérů o případných nových obchodní překážkách, které 
jste případně v důsledku aktuálně celosvětové krizové situace mohli v exportu do 
některých zemí zaregistrovat.  

 3)   Tým odboru zahraničně obchodní spolupráce je připraven i v tomto nelehkém období 
aktivně pomáhat s exportem na třetí trhy. Z důvodu aktuálního omezení zahraničních 
prezentačních aktivit a proexportních projektů nás MZe ČR žádá o reakci, zda bychom 
z naší strany uvítali aktivity týkající se proexportu zajištěné formou internetové 
komunikace/webinářů. V první řadě jde např. o individuální konzultace zemědělských 
diplomatů a místních pracovníků na Ukrajině a v Kazachstánu s jednotlivými firmami, 
případně internetový seminář na některé vybrané téma: certifikační proces apod. 

 4)   Odbor zahraničně obchodní spolupráce vedle toho aktivně řeší problematiku zajištění 
zaměstnanců pro zemědělský a potravinářský sektor, ať už z řad občanů ČR, studentů či 
pracovníků ze zahraničí. Pokud byste potřebovali cokoliv řešit, můžete se i v této věci 
obracet na: 

Kontakt, bližší informace: 
Ing. Karolína Bartošová, ředitelka odboru zahraničně obchodní spolupráce 
Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 17, Praha 1 
E: karolina.bartosova@mze.cz  T: 221 812 452 
W: www.eagri.cz     M: 725 761 240 

2. CzechTrade - pomoc exportérům 

Agentura na podporu obchodu CzechTrade nabízí v této pro firmy náročné době bezplatné 
individuální exportní poradenství v 58 zemích, prozatím s platností do 30.09.2020. 

Rozsah služeb:  
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1. Zahraniční kanceláře agentury CzechTrade nyní poskytnou bezplatnou asistenci ve 
vybraných zemích (v rozsahu 2 až 3 teritorií dle preference firmy a dle vytíženosti 
zahraničních kanceláří), zahrnující screening trhu, sestavení databáze potenciálních 
kontaktů 5 až 10 firem, hrubou analýzu konkurence, anebo orientační ověření zájmu 
u 3 firem. Zároveň nabízí bezplatnou asistenci při řešení krizových situací v zahraničí 
(například zboží uvízlé na hranicích, jeho další přeprava nebo celní problematika). V případě 
zájmu o služby uvedené výše lze kontaktovat pracovníky centrály CzechTrade dle oborů na 
https://www.czechtrade.cz/kontakty/exportni-konzultanti  

2. Každý klient agentury CzechTrade má nově možnost bezplatné prezentace v Adresáři 
exportérů, info na https://www.businessinfo.cz/navody/adresar-exporteru  

3. Zahraniční kanceláře připravují a aktualizují informace o zahraničním obchodu 
v souvislosti s COVID-19 na www.czechtrade.cz (vždy u konkrétní země) a na portálu pro 
podnikání a export BusinessInfo.cz www.businessinfo.cz/koronavirus 

4. Exportní vzdělávání CzechTrade přešlo na online platformu. První online seminář proběhl 
07.04. 2020 na téma Aktuální možnosti exportu do Německa a účastnilo se ho 90 zástupců 
firem. Dále proběhl 15.04.2020 Online Seminář: Aktuální možnosti exportu do Kazachstánu 
a Kyrgyzstánu. Další teritoria budou následovat, informace lze sledovat na 
https://www.czechtrade.cz/sluzby/exportni-vzdelavani/odborne-teritorialni-seminare  

5. Bezplatně agentura nabízí informační servis CzechTrade Denně včetně poptávek ze 
zahraničí https://www.czechtrade.cz/sluzby/informacni-servis  

Kontakt, bližší informace:  
Ing. Zuzana Synková, ředitelka odboru marketingu a komunikace 
Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01  Praha 2 
T: 224 907 535  E: zuzana.synkova@czechtrade.cz  
M: 724 339 449  W: www.czechtrade.cz, www.czechtrade.eu 

3. De minimis se zvyšuje na 800 000 € 

Z rozhodnutí Evropské komise se navyšuje podpora de minimis na 800 000 EUR pro 
podnikatelské subjekty v rámci podpory na pomoc proti šíření COVID-19. Tato podpora je 
slučitelná s dosavadní podporou ve výši 200.000 EUR.  Celkem by tedy měla být de minimis 
až 1 mil. EUR. Jde o nový typ podpory na r. 2020, tzv. dočasný rámec. Komise toto sdělení 
uplatňuje od 19.03.2020 s ohledem na hospodářský dopad ohniska nákazy COVID-19, který 
vyžadoval okamžitou akci. Toto sdělení je odůvodněno současnými výjimečnými okolnostmi a 
nebude použito po 31.12.2020. Podpora nepřekračuje 800 000 EUR na podnik ve formě 
přímých grantů, návratných záloh, daňových nebo platebních výhod; všechna použitá čísla 
musí být hrubá, tj. před jakýmkoli odpočtem daně nebo jiného poplatku. U této podpory není 
možná kombinace podpor. 

Více informací zde: 
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_temporary-
framework.pdf 

Co je podpora de minimis: Jednomu podnikateli nesmí být za jakákoliv tři po sobě jdoucí 
zdaňovací období poskytnuta podpora přesahující v součtu částku 200 000 EUR, v případě 
podpory podnikatele podnikajícího v odvětví silniční dopravy 100 000 EUR. Více informací zde: 
https://www.czechinvest.org/cz/Sluzby-pro-male-a-stredni-podnikatele/Chcete-
dotace/OPPI/Radce/Verejna-podpora-a-de-minimis 
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4. Poptávky 

• Dodávka šrotovníků 

Popis:    předmětem veřejné zakázky je dodávka šrotovníků 
šrotovník o příkonu 80 kW 
celkem 4 ks 

Termín pro podání nabídek: 04.05.2020 do 09:00 hodin 
Datum publikace: 16. 04. 2020 
Identifikátor:   79276 
Okres:    Břeclav 
Odhad ceny:   600 000 Kč 
Firma:    AFEED, a.s.  

Nádražní 563/60, Hustopeče 69301  
Kontaktní osoba:  Jiří Godlewski 
Telefon:   +420 720 068 799 
E-mail:   jiri.godlewski@afeed.cz 

• Dodávka traktorů 

Popis:    předmětem veřejné zakázky je dodávka traktorů 
traktor kolový min. 71 kW (1 ks) 
traktor kolový min. 125 kW (1 ks) 

Termín pro podání nabídek: 13.05. 2020 do 10:00 hodin 
Datum publikace:  21. 04. 2020 
Identifikátor:   81223 
Okres:    Praha 
Odhad ceny:   2 500 000 Kč 
Firma:    Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.,  

Drnovská 507/73, Praha 6 - Ruzyně 16106  
Kontaktní osoba:  Ing. Pavel Vrátný 
Telefon:   +420 233 022 486 
E-mail:   vratny@vurv.cz 

• Mulčovač za traktor 

Popis:    mulčovač za traktor 
Specifikace:   pro zemědělské využití, šířka záběru 120 - 180 cm 
Množství:   1 ks 
Termín:   3. Q 2020 
Lokalita:   Třebíč 
Cena:    nabídněte 
Datum publikace:  19. 04. 2020 
Identifikátor:   79910 
Okres:    Třebíč 
Odhad ceny:   50 000 Kč 
Firma:    Josef Buďa, Pocoucov 46, Třebíč 67401  
Kontaktní osoba:  Josef Buďa 
Telefon:   +420 776 678 515 
E-mail:   Budajosef@seznam.cz 


