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1. Omezení dovozu zemědělské techniky do Ruska pro státní a municipální organizace 

Vláda Ruské federace vydala dne 30. 04.2020 nařízení, kterým se omezuje pro státní a municipální 
organizace nákup vybraného zboží ze zahraničí. Plný text nařízení č. 616 ze dne 30.04.2020 máme 
k dispozici. Nařízení vstoupilo v platnost dnem jeho publikace.  

Zákaz se nevztahuje na zboží, pocházející ze zemí-členů Euroasijské ekonomické unie. Výjimky jsou 
možné jen v případě, že se dané zboží v Rusku nevyrábí. Proto bude Ministerstvo průmyslu a obchodu 
RF spravovat Registr průmyslové výroby Ruské federace a pouze na základě potvrzení, že se poptávaný 
artikl v registru nenachází, bude státní organizace moci objednat a koupit zahraniční výrobek. Ruské 
Ministerstvo průmyslu a obchodu má do jednoho měsíce povinnost vydat pravidla pro vedení a 
vydávání potvrzení z tohoto registru.  

Další možnou výjimkou je, když nabízený zahraniční výrobek zajistí pokračující funkčnost již 
používaného výrobku.  

Seznam zahraničních zboží, které nesmí být připuštěno ke státním tendrům, mj. obsahuje:  

• oděvy a obuv,  

• telekomunikační přístroje, elektrické generátory, obráběcí stroje a nářadí k nim 

• zemědělskou techniku, jeřáby, pásové traktory, 

• stroje na zpracování masa, zeleniny a těsta, stroje na výrobu pečiva 

• osobní automobily, dopravní prostředky pro více než 10 osob, autojeřáby 

• požární a zdravotnické automobily, motorová vozidla pro přepravu ropných produktů 

• tankery na převoz ropy, železniční nebo tramvajové vagony, části lokomotiv.  

V dalším nařízení č. 617 se mimo jiné upřesňuje, že výjimka je možná také v případě, kdy jednotková 
cena výrobku nepřekročí 100 tisíc rublů (cca 35 tisíc Kč) nebo celkový nákup nepřekročí částku 1 milion 
rublů. Vypisovatel tendru má povinnost nebrat zahraniční nabídku v potaz, pokud obdrží alespoň dvě 
nabídky, které jsou prokazatelně na zboží původem z Euroasijské ekonomické unie.  

V případě dotazů ohledně zmíněných nařízení se prosím obracejte na  
Tomáš Hart, ekonomický diplomat zastupitelského úřadu ČR v Moskvě 
E:  tomas_hart@mzv.cz, commerce_moscow@mzv.cz 
T:  +7 (495) 276 07 20. 

2. Poptávky 

Dodávka malotraktoru s příslušenstvím 
Podrobný popis: předmětem veřejné zakázky je dodávka malotraktoru s příslušenstvím (radlice, 

zimní kartáč, rozmetalo inertního materiálu, vysavač, sací tryska pro sběr listí, kontejnerový 
nosič, mulčovač se sběrem) 

Termín pro podání nabídek:  27.05.2020 v 10:00 hodin  
Datum publikace:   16.05.2020 
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Odhad ceny:   2 500 000 Kč 
Firma:   Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, Brno 
Kontaktní osoba:   Lena Mikušová 
Telefon:   545 135 251 
E-mail:   lena.mikusova@mendelu.c 

Nářadí do lesa za čtyřkolku 
Poptávám:   nářadí do lesa za čtyřkolku 
Specifikace:  dle nabídky 
Počet:   1 ks 
Termín:  dle domluvy  
Datum publikace:   13.05.2020 
Okres:   Liberec 
Odhad ceny:   12 500 Kč 
Kontaktní osoba:   Jaromír Kysilka 
Telefon:  602 682 669 
E-mail:   jaromirkysilka64@gmail.com 

Čistička obilí  
Poptávám:   čistička obilí Petkus 
Typ:   Petkus Trier K - 236 
Množství:   1 ks 
Termín:   co nejdříve  
Datum publikace:   13. 05. 2020 
Okres:   Žďár nad Sázavou 
Odhad ceny:   12 500 Kč 
Firma:   Ing. Miloslav Prášek, Sklené nad Oslavou 83 
Kontaktní osoba:   Ing. Miloš Prášek 
Telefon:   777 232 136 
E-mail:   milos.prasek@seznam.cz 

3. Zahraniční report zemědělských diplomatů k COVID-19 k 15.05.2020  

Místní zástupci ČR pro agro-potravinářství: 

UKRAJINA 
Yegor Reshetnyk, Místní zástupce ČR pro agro-potravinářství na Ukrajině 
T: +38 099 098 33 35   E: cz.ukrexport@meta.ua  

Nouzový stav trvá do 22.05.2020.  Druhá fáze zmírnění karanténních opatření se očekává od 
22.05.2020 (první fáze proběhla 11.05.2020). 

Pokud se epidemiologická situace s koronavirem na Ukrajině nezhorší, je v plánu na začátku června 
obnovit veřejnou a meziměstskou dopravu včetně vnitrostátních letů. Letecké spojení mezi regiony 
však bude možné pouze v případech, kdy budou oba tyto regiony splňovat bezpečnostní kritéria 
epidemické situace. 

Obnovení leteckého provozu s evropskými zeměmi závisí na termínu obnovení letecké dopravy 
v Evropě (aktuálně se zvažuje termín 15.06.2020).  

Druhá fáze karanténního zmírnění (týká se povolení k pořádání sportovních soutěží bez diváků; 
otevírání hotelů kromě ubytoven a bez fungování restaurací a tělocvičen; otevření předškolních 
vzdělávacích institucí) se očekává od 22.05.2020. 

Sezónní pracovníci z Ukrajiny: Prozatím mohou Ukrajinci do ČR vycestovat pouze na dlouhodobá 
pracovní víza (na 2 roky), na krátkodobá to zatím nelze.  
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KAZACHSTÁN 
Artjom Lukashov, Místní zástupce ČR pro agro-potravinářství v Kazachstánu 
T: +7 701 5150541  E: artom_lukasov@mzv.cz 

• Stav nouze byl ukončen k 10.05.2020. 

• Navzdory zrušení nouzového stavu bude karanténa nadále trvat, a to ve městech a regionech, 
včetně Nur-Sultánu a Almaty (předběžně se počítá s karanténou do 25.05.2020); 

• Stále trvají omezení, pokud jde o vstup do měst či jejich opuštění; 

• Vnitrostátní letecký provoz byl obnoven téměř po celé zemi; 

• Od 01.06. bude obnovena železniční doprava mezi velkými městy, od 18.05. budou obnoveny 
provozy v následujících oblastech: hotelové služby; stravovací zařízení s kapacitou až 30 míst; 
zařízení veřejného stravování provozovaná venku v souladu s hygienickými požadavky; 

• Prozatím neexistují žádné oficiální informace o obnovení pravidelných mezinárodních letů, 
některé letecké společnosti již však začaly prodávat letenky na letní období. 

Zemědělští diplomaté: 

ČÍNA 
Ondřej Plaček, Zemědělský diplomat velvyslanectví ČR v Pekingu 
M: +420 702 176 276  E: ondrej.placek@mze.cz  

Stav nouze v Číně není uplatňován. Čína plánuje omezit dovoz agrárních produktů z Austrálie a 
bojuje s domácím přenosem nákazy 

SRBSKO 
Pavel Svoboda, Zemědělský diplomat, velvyslanectví ČR v Bělehradě  
M: +381 63 388931  E: pavel_svoboda1@mzv.cz  

Nouzový stav byl odvolán od 07.05.2020 

Srbská vláda tento týden dále prodloužila platnost opatření, které upravuje ceny základních potravin a 
zdravotních pomůcek a zmrazuje výši marží u tohoto zboží na stav před pandemií. 

Vzhledem k tomu, že nouzový stav byl odvolán od 07.05.2020, nejsou ještě zcela jasná všechna pravidla 
a omezení během trvání pandemie, v současnosti jsou nicméně platná následující opatření: 

• počet osob v uzavřených prostorech nesmí přesahovat 5 osob, 

• hromadná městská doprava v Bělehradě přepravuje pouze osoby, které jedou do nebo ze 
zaměstnání a mají u sebe příslušné, denně aktualizované, potvrzení, je nutno mít roušku, 

• meziměstská hromadná doprava funguje v omezeném režimu, 

• zákaz veřejných shromáždění s výjimkou shromáždění organizovaných vládou, 

• lidé mají povinnost mezi sebou dodržovat vzdálenost 2 metry (platí i v obchodech), 

• uzavřené jsou základní a střední školy. 

USA 
Petr Ježek, Zemědělský diplomat velvyslanectví ČR ve Washingtonu, D. C. 
M: +1 202 507-3859  M: ČR: +420 601 558 079 E: petr_jezek@mzv.cz  

Stav nouze v USA stále trvá. Dovoz a vývoz zemědělských a potravinářských produktů do a z USA 
stále není nijak omezen.  

Řada států již na základě lepšící se situace začala uvolňovat restrikce a připravuje se na pomalý návrat 
k „běžnému životu“, ostatní státy se k prvním krokům uvolnění chystají do konce května na základě 
aktuálního epidemiologického vývoje. Obecně platí, že státy zasažené v druhé vlně s uvolňováním 
zatím ještě čekají. 

Opatření na vnější hranici jsou zatím nezměněná – zákaz cest do USA ze zemí Schengenu a omezení 
pro cesty z Kanady a Mexika jsou nadále v platnosti. Nicméně, komerční lety mezi Evropou a USA jsou 
v provozu, i když v omezených počtech. 
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Spojené arabské emiráty 
Lukáš Zamrzla, Zemědělský diplomat velvyslanectví ČR v Abú Dhabí 
M: + 420 602 768 207  E: lukas_zamrzla@mzv.cz 

Stav nouze v SAE stále trvá.  

Od 06.04.2020 létá několik jednosměrných letů Emirates a Etihad pro repatriace (zatím Londýn, 
Frankfurt, Paříž, Brusel a Curych), nově budou aerolinky spouštět obousměrný provoz. Nicméně 
nastoupit do letadla směrem do SAE smí pouze místní rezident a s povolením k návratu, o které se žádá 
online. Air Arabia ohlásilo, že od 02.07.2020 spouští opět linku Praha- Sharjah (Sae).  

RUSKO 
Nikola Hrušková, Zemědělská diplomatka, velvyslanectví ČR v Moskvě 
M: +420 702 169 426  E: nikola_hruskova@mzv.cz  

V Rusku bych ukončen nepracovní režim, ale v Moskvě pokračuje zákaz vycházení 

• Prezident V. Putin ukončil na federální úrovni „nepracovní režim“, který trval od 30.03. do 
11.05.2020. Zodpovědnost je přenesena na gubernátory regionů a každý řeší případná omezení 
individuálně v závislosti na vývoji šíření nákazy. Některé regiony, kde je minimální výskyt 
nakažených, tak začínají uvolňovat opatření.  

• V Moskvě vzhledem k nejvyššímu výskytu nakažených pokračuje zákaz vycházení/režim „izolace 
doma“ do 31.05.2020 (s výjimkou neodkladné návštěvy lékaře, cest do zaměstnání a zpět, 
nezbytných nákupů v nejbližším obchodě /potraviny a lékárny/, procházek s domácími zvířaty 
v max. vzdálenosti 100 m od domu a nezbytného vynesení odpadků).  

• Nově byla v Moskvě zavedena povinnost nosit roušku a rukavice ve veřejných prostorech jako je 
doprava, obchody atp. Pokračuje „propustkový režim“, který je kontrolován u osob ve veřejné i 
soukromé dopravě. Každý, kdo se vydá ven (např. cesta do zaměstnání) musí mít online 
zaregistrovanou e-propustku, která je ověřována pomocí QR kódu. Pohyb po městě bez e-
propustky je pokutován. 

• Nefungují školy, školky, služby ani obchody s výjimkou lékáren a potravin.  

• Od 12.05.2020 mohly zahájit činnost stavební a průmyslové firmy.  

• Od 27.03.2020 je zrušeno veškeré pravidelné letecké spojení se zahraničím. Pouze výjimečně 
některé společnosti organizují lety z Moskvy (včetně ČSA). Letecká společnost Aeroflot zastavila 
prodej letenek do zahraničí do 31.07.2020. 

• Českým firmám doporučujeme zintenzivnit komunikaci se svými ruskými partnery, kteří často mají 
praktické aktuální informace velmi rychle, a díky tomu mohu případně operativně zareagovat na 
nový vývoj situace. 

LIBANON 
Petr Sochor, Zemědělský diplomat, velvyslanectví ČR v Bejrútu 
M: 00961 70 258 310  E: petr_sochor@mzv.cz 

Celostátní karanténa platí do 24.05.2020.  

Postupné uvolňování bylo zastaveno, opět platí přísná opatření. Očekávaná etapa od 11. do 
25.05.2020, kdy se měly otevírat všechny státní úřady, školy 1. stupně, školky, byla minimálně o týden 
posunuta.  

Pohyb osob: do Libanonu nadále platí celostátní zákaz vstupu pro cizí státní příslušníky. Vstup je 
povolen pouze pro Libanonce, kteří jsou repatriováni ze zahraniční. Předpoklad zrušení zákazu od data 
08.06.2020. 
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