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1. Firemní akce ve druhé polovině roku 2020 v České republice 

Pro letošní rok byly v tuzemsku zrušeny nebo přeloženy na rok 2021 všechny výstavní a 
předváděcí akce, při jejichž přípravě a organizaci se angažujeme, tedy TECHAGRO V Brně, 
Země živitelka v Českých Budějovicích, nebude se konat ani Den Zemědělce v Kámeni. 

Předpokládáme, že řada firem ať už výrobců nebo dovozců, může připravovat vlastní 
předvádění, dny otevřených dveří apod. Aby nedošlo ke kolizím v termínech, a naopak bylo 
možné některé akce uspořádat ve shodě, nabízíme uveřejnění již pevně určených termínů 
v kalendářích na webových stránkách obou sdružení, tj. www.zetis.cz a www.sdzt.cz. 

Pokud takovéto zveřejnění považujete za vhodné, rádi v rubrice „kalendář akcí“ Vaši firemní 
akci uvedeme. Stačí, když nám pošlete základní údaje: 

• název akce: 

• termín:  od: 
do:  

• místo: 

• kontakt: 

Domníváme se, že koordinace akcí by pomohla zvýšit návštěvnost odborné veřejnosti. 

2. Příjem žádostí z Programu rozvoje venkova 

Dne 04.05.2020 podepsal ministr zemědělství Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro 
poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen 
„Pravidla“), pro 10. kolo příjmu žádostí.  

V 10. kole budou podpořeny investice do zemědělských a potravinářských podniků za 
3,4 mld. Kč. Kolo je zaměřeno na posílení soběstačnosti citlivých sektorů. Hlavní změny 
Pravidel vycházejí z krizové situace způsobené pandemií COVID-19. Jedná se zejména 
o způsobilost výdajů už od 12.03.2020 v návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 
12.03.2020, kterým vláda vyhlásila v souvislosti s výskytem koronaviru pro území České 
republiky nouzový stav. Dále dochází k zjednodušení výběru projektů a posunu předkládání 
stavebních povolení a výběrových řízení od Žádosti o dotaci až k Žádosti o platbu. S cílem 
zajistit co nejrychlejší dostupnost prostředků žadatelům byla umožněna platba záloh.  

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 10. kolo příjmu žádostí na operace  
4.1.1 Investice do zemědělských podniků a  
4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.  
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Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 14. 07. 
2020 08:00 hodin do 04.08.2020 18:00 hodin.  

Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je u jednotlivých operací 
stanoven následovně:  

operace            alokace (Kč)  
4.1.1 Investice do zemědělských podniků     1 800 000 000  
4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů  1 600 000 000  

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva 
zemědělství www.eagri.cz/prv (subportál Dotace - Program rozvoje venkova na období 2014– 
2020 a příslušné opatření/operace) a rovněž na stránkách Státního zemědělského 
intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova 2014–2020.Program 
rozvoje venkova: 

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Fop
atreni%2Finvestice_do_hm%2F421%2F1588657279488.pdf 

3.   Business Barometr CEMA 

Evropská asociace národních sdružení výrobců zemědělské techniky CEMA sestavuje měsíčně 
tzv. Business Barometer. Šetřením mezi 140 vrcholovými manažery z 9 zemí zjišťuje jejich 
názor na současnou situaci v prodejích a výhled na příštích 6 měsíců. 

Nálada v květnu a červnu je výrazně negativní, pro nejbližší období je očekáváno zhoršení 
situace v prodejích. Nálada je obdobná jako v nejhorším roce, od kdy se parametr 
vyhodnocuje, a to bylo v roce 2009, tedy v době poslední hospodářské krize.  

Business Barometer je každý měsíc ke stažení na stránkách CEMA www.cema-agri.org, 
červnové vydání: 
https://www.cema-agri.org/index.php?option=com_content&view=article&id=674:june-

2020-future-expectations-have-become-less-negative&catid=24&Itemid=208 

4. Aktuální situace v opatření proti šíření koronaviru v EU a ve světě 

V přílohách jsou aktuální situace stávajících opatřeních proti šíření koronaviru 

• Situační zpráva Frontex ke dni 10.06.2020 

• Zahraniční report ke dni 14.06.2020  

➢ místní zástupci ČR pro agro-potravinářství 

➢ zemědělští diplomaté. 
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