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Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 

tel.: 222 871 871, fax: 222 871 765 

e-mail: info@szif.cz 

 

ZPRÁVA O TRHU OVOCE 

Ročník XXIV., čtrnáctideník 26. 3. 2020 
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Komoditní zpravodajství 
 

Ceny zemědělských výrobců 
Ve 13. týdnu 2020 se zvýšila průměrná cena 

zemědělských výrobců (CZV) jablek odrůdy Gala 
I. jak. třídy o 1,30 Kč/kg (tj. o 7,3 %) na 19,- 

Kč/kg. Posílila také průměrná CZV jablek odrůdy 
Golden Delicious I. jak. třídy o 0,40 Kč/kg na 16,30 
Kč/kg, tj. o 2,2 %. Naproti tomu poklesla průměrná 
CZV jablek odrůdy Jonagold třídy V, a to o 0,60 
Kč/kg (tj. o 3,2 %) na 17,50 Kč/kg. V případě 
jablek odrůdy Šampion třídy V se průměrná VC 
snížila o 0,70 Kč/kg (tj. o 3,8 %) na 18,10 Kč/kg. 
Oproti 12. týdnu stoupla průměrná CZV hrušek     
I. jak. třídy, a to o 0,70 Kč/kg (tj. o 3,4 %) na 
20,70 Kč/kg.  

Velkoobchodní ceny 
Ve 13. týdnu tohoto roku poklesla průměrná 

velkoobchodní cena (VC) jablek odrůdy Fuji 
z dovozu o 3,70 Kč/kg (tj. o 10,9 %) na 30,60 
Kč/kg. Snížila se také průměrná VC dovozových 
hrušek o 3,20 Kč/kg (tj. o 9,1 %) na 31,40 Kč/kg. 
K poklesu průměrná VC došlo u importovaných 

borůvek (125 g), a to o 5,50 Kč/ks (tj. o 14,7 %) 
na 31,80 Kč/ks. V případě jahod (500 g) z dovozu 
průměrná VC oslabila o 5,20 Kč/ks na 38,20 Kč/ks, 
tj. o 11,9 %. Ve sledovaném týdnu klesla průměrná 
VC bílého hroznového vína z dovozu o 18,80 Kč/kg 
(tj. o 18,7 %) na 81,60 Kč/kg. Naopak průměrná 
VC citronů vzrostla o 8,70 Kč/kg (tj. o 26,9 %) na 
41,10 Kč/kg. V případě pomerančů průměrná VC 
posílila o 2,- Kč/kg (tj. o 9,1 %) na 24,50 Kč/kg. 
Zvýšila se také průměrná VC pomela, a to o 3,60 

Kč/ks (tj. o 12,9 %) na 31,80 Kč/ks. Oproti 
11. týdnu poklesla průměrná VC manga, a to          
o 6,60 Kč/ks (tj. o 23,8 %) na 21,10 Kč/ks.  

Oproti stejnému období roku 2019 vzrostla 
průměrná VC importovaných jablek odrůdy Idared 
(+ 70,4 %), citronů (+ 63,7 %), jablek odrůdy 
Gala vč. mutací z dovozu (+ 49,7 %), kusových 
kiwi (+ 46,3 %) a kiwi v košíku (+ 40,4 %). 
Naproti tomu se snížila průměrná VC manga           
(- 31,9 %), borůvek (125 g) z dovozu (- 28,4 %), 
limetek (- 10,5 %) a banánů (- 8,3 %). 

TISČR SZIF 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

Zpráva o trhu ovoce 26.3.2020 

  

6 

 

 
12. - 13. týden 2020  
 

 

 

 

 
 

 
 

2 

Ceny zemědělských výrobců ovoce 

Datum zjištění ceny: 12. - 13. týden 2020                                                                                                              Kč/kg 

  Druh, odrůda TJ 

13. týden 12. týden Změna prům. 
CZV 13. t./12. t. 

 (%) min. max. průměr min. max. průměr 

Jablka Braeburn V 13,90 26,00 18,50   * . 

 I.   * 12,20 22,00 18,60 . 

Gala V 18,00 21,70 20,20 17,40 22,60 20,00 + 1,2 

 I. 16,00 21,70 19,00 13,90 21,70 17,70 + 7,3 

Golden Delicious V 14,00 26,00 18,80 14,00 26,00 19,10 - 1,6 

 I. 11,00 25,00 16,30 11,00 22,00 15,90 + 2,2 

Idared V 12,00 21,30 17,40 12,00 24,00 17,10 + 1,6 

 I. 9,50 21,30 15,50 9,50 22,000 15,50 0,0 

Jonagold V 14,00 20,90 17,50 14,00 22,60 18,10 - 3,2 

 I. 12,00 25,00 15,50 12,00 19,10 15,20 + 1,3 

Melrose V 12,00 20,90 16,60   * . 

Šampion V 15,70 20,90 18,10 15,70 22,60 18,80 - 3,8 

 I. 12,20 25,00 17,20 13,90 20,80 17,00 + 1,3 

Topaz V   * 15,70 26,00 18,40 . 

Hrušky I. 17,00 23,00 20,70 15,00 23,00 20,00 + 3,4 

Poznámka: Ceny zemědělských výrobců jsou uváděny bez dopravy a DPH. V = výběr, I. = první jakost, * = neuvedeno (méně než tři údaje), . = údaj nebyl 

v předchozím období k dispozici.  
Pramen: Podle údajů OUČR zpracoval TIS ČR  SZIF 
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Velkoobchodní ceny vybraných druhů ovoce I. jakostní třídy  

Datum zjištění ceny: 13. týden 2020                         Kč/MJ 

Druh ovoce MJ 
Domácí produkce Dovoz 

min. max. průměr ±13./11. t. min. max. průměr ±13./11. t. 

Jablka Fuji kg   *  20,90 59,90 30,60 - 3,70 

Gala vč. mutací kg   *  15,90 32,90 22,00 - 0,50 

Golden Delicious kg 12,90 21,90 17,30 + 0,60 15,90 32,90 22,60 + 0,40 

Granny Smith kg   *  31,00 46,90 40,90 + 0,80 

Idared kg   *  14,30 21,90 18,40 - 0,20 

Jonagored kg 15,90 25,90 19,60 .   *  

Pinova kg   *  17,20 29,10 24,20 - 0,70 

Red Delicious kg   *  17,50 20,20 18,60 - 0,80 

Red Prince kg 14,50 17,00 15,80 .   *  

Šampion kg   *  14,00 18,80 16,90 . 

Hrušky kg   *  25,50 42,50 31,40 - 3,20 

Borůvky (125 g) ks   *  26,90 35,90 31,80 - 5,50 

Jahody (500 g) ks   *  34,50 44,90 38,20 - 5,20 

Vinné hrozny bílé kg   *  55,00 109,90 81,60 - 18,80 

modré kg   *  57,00 79,90 73,30 + 4,50 

Banány kg   *  24,90 32,10 29,90 - 0,80 

Citrony kg   *  32,90 59,90 41,10 + 8,70 

Grapefruity červené kg   *  20,50 32,90 25,80 - 0,50 

Limetky kg   *  42,90 69,90 50,50 - 0,50 

Mandarinky kg   *  24,00 45,90 32,90 - 1,40 

Pomelo ks   *  19,00 39,90 31,80 + 3,60 

Pomeranče kg   *  15,00 29,90 24,50 + 2,00 

Kiwi koš ks   *  28,90 48,90 39,30 + 2,60 

kusové ks   *  3,70 8,50 6,00 + 0,50 

Ananas ks   *  28,90 79,90 42,90 - 1,80 

Avokádo ks   *  16,40 39,90 28,10 - 1,00 

Granátové jablko ks   *  19,90 32,90 26,40 + 2,00 

Mango ks   *  19,20 24,50 21,10 - 6,60 

Poznámka: Nákupní cena je cena bez DPH. MJ = měrná jednotka; * = méně než 3 respondenti; . = Ceny nebyly v předchozím týdnu k dispozici. 

Pramen: TISČR SZIF 
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Vývoj spotřebitelských cen konzumních jablek                      Kč/kg 

Rok/měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

2018 36,90 36,42 37,78 39,19 40,58 43,14 43,23 39,90 33,82 30,43 26,29 26,43 

2019 26,02 25,91 26,31 25,93 28,15 27,35 28,15 29,82 30,80 31,83 30,74 31,98 

2020 32,83 33,45 34,64          

2020/19 v % + 26,2 + 29,1 + 31,7          

Poznámka: Spotřebitelské ceny jsou zjišťovány u malého souboru prodejen.  Uváděné ceny mají orientační charakter, - = údaj nebyl k dispozici. 

Pramen: ČSÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace ze zahraničních trhů 

Obchodní ceny vybraných druhů ovoce v Itálii 
              EUR/kg 

Druh ovoce 12. týden 2020 11. týden 2020 
12.t./11.t. 
2020 (%) 

12.t.2020/ 
12.t. 2019 (%) 

Jablka 0,67 0,67 + 0,1 + 1,0 

Hrušky 1,42 1,47 - 3,7 + 56,5 

Jahody 2,58 3,02 - 14,5 - 5,3 

Kiwi 1,24 1,24 0,0 + 32,6 

Citrony 0,65 0,60 + 8,4 + 68,1 

Mandarinky 0,43 0,43 0,0 + 14,9 

Pomeranče 0,46 0,42 + 9,9 + 48,7 

Pramen: ISMEA, Servizi per il Mercato Agricolo Alimentace 

 

INFORMACE O CENÁCH OVOCE, INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH TRHŮ 
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Obchodní ceny ovoce v Maďarsku 

Datum zjištění ceny: 12. týden 2020                                                                                                                             HUF/kg 

Druh, odrůda Budapest Debrecen Szeged 

Domácí produkce: 

Jablka Gala 245 - 260 

          Golden Delicious 250 200 - 

          Idared 215 150 260 

          Jonagold 225 200 - 

Ořech vlašský 2 500 2 200 2 400 

Dovoz: 

Ananas (ks) - 500 680 

Banány 427 400 350 

Citrony 660 620 420 

Grapefruity 530 500 420 

Mandarinky 508 450 440 

Pomeranče 462 260 300 

Hrušky 731 700 650 

Jahody 1 420 1 000 1 250 

Kiwi 547 400 540 

Hrozny stolní bílé 1 870 1 100 - 

Poznámka: Producentské ceny maďarského ovoce na velkoobchodních trzích, - = údaj není k dispozici. 

Pramen: AKII, Agrárgazdasági Kutat és Informatikai Intéze 

 

Přehled cen ovoce v Chorvatsku 

Datum zjištění ceny: 10. týden                                                          HRK/kg 

Druh ovoce 
Velkoobchod Maloobchod Tržnice 

min. max.  průměr  min.  max.  průměr   min.  max.  průměr   

Jablka Gala - - - 6,99 9,99 8,74 5,00 12,00 7,50 

         Golden Delicious 2,00 10,00 6,45 6,50 12,99 9,42 4,00 15,00 7,97 

         Idared 3,00 10,00 5,45 4,50 9,99 7,32 3,00 15,00 7,33 

         Jonagold 2,00 10,00 6,52 5,00 9,99 8,66 3,00 15,00 7,74 

Hrušky 6,00 16,00 10,70 6,99 24,99 15,69 8,00 25,00 15,94 

Hrozny stolní bílé 12,00 32,00 25,20 12,99 34,99 26,84 18,00 40,00 28,15 

Jahody 15,00 2,00 22,83 17,76 44,99 26,32 20,00 40,00 31,56 

Banány 6,00 10,00 7,90 9,49 16,99 10,69 7,00 14,00 10,81 

Citrony 8,00 16,00 10,47 7,99 16,99 12,89 12,00 25,00 17,44 

Grapefruity 7,00 15,00 10,00 8,99 15,99 11,43 10,00 22,00 15,40 

Mandarinky 4,00 10,00 7,25 6,99 12,99 9,66 6,00 15,00 9,50 

Pomeranče 5,00 10,00 7,31 5,99 14,99 8,99 8,00 20,00 11,06 

Kiwi 8,50 14,00 10,68 7,99 17,99 13,29 8,00 25,00 15,29 

Poznámka: - = údaj není k dispozici. 

Pramen: TISUP, Tržišni informacijski sustav u poljoprivredi - Tržište voća i povrća 

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH TRHŮ 
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Ceny ovoce na Slovensku   

Datum zjištění ceny: 10. týden 2020                                                            EUR/kg 

Druh ovoce 
Odrůda 

Ceny od producentů Odbytové ceny z velkoobchodu 

cenové rozpětí průměr ±10./8. t. cenové rozpětí průměr ±10./8. t. 

Jablka T  

     Gala 70 mm + - - - 0,76 – 1,09 0,97 + 0,09 

     Golden Delicious 70 mm + 0,50 – 0,75 0,59 . 0,73 – 0,85 0,82 - 0,04 

Jablka D  

     Golden Delicious - - - 0,69 – 0,89 0,79 - 0,04 

Hrušky D - - - 0,99 – 1,70 1,44 + 0,9 

Švestky a blumy D - - - 2,15 – 3,19 2,77 + 0,10 

Hrozny stolní bílé D - - - 2,45 – 3,90 3,01 + 0,09 

Ananas (ks) - - - 1,19 – 1,99 1,59 - 0,19 

Banány - - - 1,01 – 1,35 1,15 - 0,02 

Citrony - - - 1,09 – 1,40 1,25 0,00 

Grapefruity bílé - - - 0,99 – 1,29 1,10 - 0,01 

Mandarinky - - - 0,89 – 1,60 1,26 + 0,06 

Pomeranče - - - 0,65 – 1,20 0,90 - 0,06 

Kiwi volné - - - 1,49 – 1,89 1,74 + 0,17 

Poznámka: - = údaj není k dispozici. 

Pramen: ATIS, Agrárne trhové informácie Slovenska 

 

Obchodní ceny ovoce ve vybraných tržnicích v Polsku 

Datum zjištění ceny: 17.3. - 19.3.2020                                    PLN/kg 

Druh ovoce 
Bronisze Lublin Lódź Poznań 

19.3.2020 17.3.2020 18.3.2020 19.3.2020 

Jablka Cortland 4,00 – 5,00 - 2,67 – 4,67 3,33 – 4,33 

         Gala 2,50 – 3,50 - 1,33 – 2,33 2,33 – 3,00 

         Ligol 3,00 – 4,50 2,10 – 2,67 1,33 – 2,67 3,00 – 3,67 

         Šampion 2,30 – 4,00 2,10 – 2,67 1,33 – 2,33 2,33 – 3,00 

Hrušky 4,00 – 5,00 4,57 – 5,00 2,00 – 4,50 4,00 – 5,00 

Dovoz: 

Ananas (ks) 4,20 – 4,75 5,00 – 7,00   5,00 – 10,00 - 

Banány 4,30 – 5,50 4,40 – 5,30 4,28 – 5,50 4,33 – 5,56 

Citrony 7,75 – 9,50   6,05 – 10,00 6,50 – 7,00   9,50 – 10,00 

Grapefruity   4,00 – 13,00 3,50 – 5,00 5,29 – 5,88 6,43 – 6,79 

Mandarinky   5,00 – 10,00 4,50 – 6,00 6,00 – 8,00 4,50 – 9,00 

Pomeranče 4,00 – 6,50 4,00 – 5,30 5,00 – 6,00 4,50 – 6,00 

Hroznové víno 13,50 – 17,50 17,00 – 17,00 10,00 – 12,50 12,00 – 16,00 

Jahody 12,00 – 15,00 17,00 – 17,00 10,00 – 12,50 12,00 – 16,00 

Poznámka: - = údaj není k dispozici. 

Pramen: Biuletyn Informacyjny - Rynek owoców i warzyw 

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH TRHŮ 
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Obchodní ceny vybraných druhů ovoce ve Španělsku 
       EUR/100 kg 

Druh ovoce 11. týden 2020 12. týden 2020 
12. t. /11. t.  

2020 (€) 
12. t. /11. t.  

2020 (%) 

Jablka Golden Delicious 36,96 36,96 0,00 0,00 

Hrušky Blanquilla 67,16 67,16 0,00 0,00 

Jahody 118,00 104,50 - 13,50 - 11,44 

Avokádo 222,09 219,12 - 2,97 - 1,34 

Banány 15,30 13,87 - 1,43 - 9,35 

Citrony 38,49 40,03 + 1,54 + 4,00 

Pomeranče 28,49 29,82 + 1,33 + 4,67 

Pramen: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 

 

Na zvýšení soběstačnosti dostanou zemědělci a potravináři navíc 4,3 miliardy korun, 

rozhodla vláda 

Celkem až 4,3 miliardy korun navíc z rozpočtové 
rezervy státu dostanou na pomoc se zvládnutím 
současné krize čeští zemědělci a producenti 

potravin. Rozhodla o tom dnes vláda. 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. 

„Hlavním smyslem námi navržených opatření je 
zajištění potravinové soběstačnosti našich obyvatel 
a podstatné navýšení výrobních kapacit 
potravinářského průmyslu. V současné krizové 
situaci se ještě více ukazuje zásadní význam 
tuzemského zemědělství a potravinářství,“ řekl 

ministr zemědělství Miroslav Toman. 
Vláda dnes odsouhlasila navýšení rozpočtu na 

Program rozvoje venkova 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. 

O 1 miliardu korun dnes vláda svým rozhodnutím 
posílila také 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. 

„Chceme maximálně vyjít vstříc našim klientům    
v této krizové době. Jejich požadavky budeme 
individuálně posuzovat, abychom jim pomohli co 
možná nejvíce eliminovat negativní dopady na jejich 
podnikání,“ uvedl předseda představenstva PGRLF 
Vladimír Eck. 

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.  

Pramen: MZe ČR, 27.3.2020 

 

SZIF vydává rozhodnutí k dotacím na produkci ovoce s vysokou a velmi vysokou 

pracností  

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začal 
ode dneška vydávat rozhodnutí k dotacím na 
produkci ovocných druhů s vysokou a velmi vysokou 
pracností. Mezi pěstitele, kteří podali žádost             
v loňském roce, bude rozdělena podpora ve výši 
přes 95 milionů korun.  

O dotaci na produkci ovocných druhů s vysokou 
pracností požádalo v roce 2019 celkem 315 

zájemců, mezi něž bude rozdělena částka ve výši 
27 240 870,- korun. Záměrem dotačního titulu je 
podpořit pěstitele, kteří se věnují produkci ovocných 
stromů a keřů s vysokou pracností, jako jsou slivoň 
švestka, broskvoň, višeň, rybíz černý a červený, 
maliník či jahodník.  

K dotaci na produkci ovocných druhů s velmi 
vysokou pracností bylo za loňský rok podáno 304 

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH TRHŮ, AKTUALITY 
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žádostí. Zájemcům bude rozdělena částka ve výši 
68 313 707,- korun. Účelem tohoto dotačního 

opatření je podpora pěstitelů ovocných druhů          
s velmi vysokou pracností, kterými jsou jabloň, 
hrušeň, meruňka a třešeň.  

Tato dotační opatření spadají pod Dobrovolné 
podpory vázané na produkci (VCS) v rámci Přímých 
plateb. Žádosti se podávají prostřednictvím 
Jednotné žádosti (JŽ). Informace o výpočtu platby 
lze nalézt v Příručce pro žadatele pro rok 2019, 
která je k dispozici na webových stránkách 
www.szif.cz / JŽ, v sekci „Ke stažení“, ve složce 
„Metodiky a příručky“.  

Dotaci je možné poskytnout pouze na základě 

pravomocného rozhodnutí. Výplatu lze urychlit 
vzdáním se práva na odvolání. Tento právní úkon je 

však třeba učinit teprve po obdržení rozhodnutí. 
Dřívější podání nemá právní účinek. Formulář 

„Prohlášení o vzdání se práva odvolání“ je                 
k dispozici na webových stránkách www.szif.cz / JŽ, 
v sekci „Ke stažení“, ve složce „Jednotná žádost“. 
Lze jej zaslat následujícími způsoby:  
1. prostřednictvím Portálu farmáře,  
2. přes datovou schránku,  
3. osobně na místně příslušném regionálním 

pracovišti SZIF,  
4. poštou,  
5. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem 

na adresu podatelna@szif.cz.  
V případě jakýchkoliv dotazů se žadatelé mohou 

obrátit na infolinku SZIF prostřednictvím telefonního 
čísla 222 871 871 nebo e-mailu info@szif.cz. 

Pramen: SZIF, 16.3.2020 

 

Průvodce pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem 

Co mohou poplatníci dělat? 
Daňoví poplatníci mohou od pondělí 16. března 

odložit některé platby žádostí o posečkání úhrady 
daně, žádostí o úpravu (snížení) záloh anebo           
o výjimku z jejich placení, žádostí o odpuštění 
sankcí v případě prodlení, žádostí o prodloužení 
lhůty pro některá daňová přiznání: 

▪ Posečkání úhrady daně 

▪ Informace Generálního finančního ředitelství   
k posečkání daně dostupná  

▪ Pokyn k posečkání dostupný 

▪ V případě žádosti o posečkání úhrady daně se 
odpouští správní poplatky pro všechny žádosti 
podané do 31. července 2020 

▪ Úprava (snížení) záloh anebo výjimka              
z jejich placení 

▪ Odpuštění sankcí v případě prodlení 

▪ Žádat lze dle pokynů zveřejněných 
Generálním finančním ředitelstvím              
ve Finančním zpravodaji 

▪ K prominutí pokuty za opožděné daňové 
přiznání dochází plošně pro všechny daňové 
subjekty, pokud se na základě individuální 
žádosti alespoň částečně promine úrok           
z prodlení nebo dojde k posečkání úhrady 

daně. 

▪ Nově se u žádostí o odpuštění sankcí              
v případě prodlení odpouští správní 
poplatky placené Finanční i Celní 

správě pro všechny žádosti podané do        
31. července 2020 

▪ Prodloužení lhůty pro některá daňová 
přiznání 

▪ U přiznání k dani z příjmů fyzických              
a právnických osob není třeba do 1. července 
2020 individuálně žádat o prodloužení lhůty 

▪ Žádost o prodloužení lhůty nelze aplikovat      
u DPH (viz níže) 

Jak poplatníkům uleví generální pardon 
ministryně financí? 

Daňoví poplatníci nemusí podávat daňové 
přiznání k dani z příjmů právnických osob, k dani 
z příjmů fyzických osob a vyúčtování srážkové daně 
do termínu 1. dubna 2020. Postačí, pokud toto 
přiznání podají nejpozději do 1. července 2020. Toto 
platí zcela automaticky bez žádosti. 

Plošně prominuty budou červnové zálohy na 

daň z příjmů fyzických a právnických osob. 
Červnová záloha (tj. druhá záloha u kvartálních 
plátců a první záloha v případě pololetních plátců), 
se nebude vůbec hradit. Prominutím zálohy 
nedochází k prominutí samotné daně. 

Plošné prominutí se bude nově týkat i pozdě 
podaného daňového přiznání k dani z nabytí 
nemovitých věcí či pozdě uhrazené daně z nabytí 
nemovitých věcí nebo zálohy na tuto daň v termínu 
do 31. července 2020. Daňové přiznání k dani          
z nabytí nemovitých věcí může být bez hrozby 
sankce podáno a daň či záloha zaplaceny nejpozději 

do 31. srpna 2020. V těchto případech budou 
prominuty také úroky z prodlení nebo úroky             
z posečkání u daně z nabytí nemovitých věcí. 

Pokud nebude možno podat v termínu 
kontrolní hlášení k DPH, budou pokuty za jeho 
pozdní podání řešeny následovně: 

▪ Bez výzvy správce daně budou        
automaticky prominuty pokuty za pozdní 
podání kontrolního hlášení v hodnotě    
1 000 Kč vzniklé za období od 1. března do                
31. července 2020 

▪ Některé další pokuty za pozdní podání 
kontrolního hlášení v tomto období 
budou promíjeny na individuální žádost 
plátce z důvodů souvisejících s koronavirem 

Dojde-li k pozdnímu podání daňového 
přiznání k DPH, bude postupováno následovně: 

AKTUALITY 

 

https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-danovy-system-cr/letak.pdf
https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-danovy-system-cr/letak.pdf
https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-sprava-dani-a-poplatku/2015-Metodicky-pokyn-k-poseckani.pdf
https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj/2020/financni-zpravodaj-cislo-4-2020-37851
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▪ Kromě prominutí pokuty za pozdě podané 
daňové přiznání plošně zavedeného pro všechny 
daňové subjekty za podmínek uvedených výše 
dochází k automatickému prominutí pokuty za 
opožděné tvrzení daně i u plátců, kterým byla 
na základě individuálně podané žádosti 

alespoň částečně prominuta pokuta za 
nepodání kontrolního hlášení (10, 30, 50 tisíc 
Kč) z důvodů souvisejících se šířením koronaviru. 
A to za předpokladu, že toto opožděné daňové 
přiznání bude podáno nejpozději v den, kdy bylo 
podáno i související opožděné kontrolní hlášení. 

Jak je to během koronavirové krize s EET? 
Ministerstvo financí předložilo zvláštní 

jednorázový zákon s časově omezenými účinky, 
který byl schválen Parlamentem České republiky ve 
zrychleném režimu (ST 788). Návrh zákona 
fakticky pozastavuje povinnost evidence tržeb, 

a to po dobu stavu nouze a následujících tří 
měsíců. Po tuto dobu nebude muset žádný 
poplatník evidovat své tržby a tato povinnost 
nebude nikterak kontrolována. Jedná se o krok         
s cílem omezit návštěvy Finančních úřadů 
poplatníky, kteří mají začít evidovat tržby, a předejít 
komplikacím při zajišťování technické podpory nebo 
aktualizaci certifikátů stávajícím evidujícím. 

Co pro poplatníky připravujeme? 
Ministerstvo financí připraví novelu zákona          

o daních z příjmů, díky které budou moci poplatníci 

nově uplatňovat svou daňovou ztrátu zpětně            
v předchozích 2 letech. V případě vyměření ztráty 
na dani z příjmů fyzických a právnických osob za 
zdaňovací období započaté v roce 2020 tak bude 
umožněno tuto ztrátu odečíst od základu daně za 
zdaňovací období roku 2019 a 2018, díky čemuž 
získají poplatníci zpět daň za tyto roky. Uplatnit 
ztrátu bude možné na základě dodatečného 

daňového přiznání u přiznání za roky 2019 a 2018. 
Vzniklý přeplatek bude na základě žádosti vrácen. 

Co poplatníkům doporučujeme? 
Daňoví poplatníci by měli upřednostnit jiný než 

osobní kontakt s Finanční správou a využívat co 
možná nejvíce dálkové formy komunikace, tedy 
podávat daňová přiznání prostřednictvím datové 
schránky, přes aplikaci Elektronická podání pro 
Finanční správu nebo poštou. Od pondělí              
16. 3. 2020 jsou pracoviště Finanční správy 
přístupná pro veřejnost v rozsahu úředních hodin 
podatelen. Kontakt s veřejností bude probíhat           
v prostorách určených správcem daně        
(finančním úřadem, územním pracovištěm). Více 

informací ZDE. 

Co mohou poplatníci očekávat? 
Daňoví poplatníci mohou očekávat vstřícný 

přístup Finanční a Celní správy. Finanční správa 
za tímto účelem mění promíjecí pokyny a vydala 
nový pokyn D – 44, kterým se rozšiřují pokyny        
D – 21 a D – 29 o další ospravedlnitelný důvod 
související s opatřeními proti šíření koronaviru. 
Kompletní textace generálního pardonu („tzv. 
Liberačního balíčku“) a Pokyn D-44 jsou k dispozici 
ve Finančním zpravodaji. 

Kde mohou poplatníci získat další informace? 

Byly zřízeny telefonní infolinky, které budou        
v provozu v pracovních dnech v době 9:00 – 17:00 
hodin pro zodpovídání dotazů souvisejících               
s opatřeními k aktuální situaci. Krizová infolinka 
Finanční správy je dostupná na telefonním čísle  
225 092 392. Přehled jednotlivých daňových 
opatření, jejich dopady a další pravidelně 
aktualizované informace týkající se koronaviru jsou 
k dispozici také na specializovaných stránkách 
Ministerstva financí a Finanční správy. 

Pramen: Ministerstvo financí ČR, 26.3.2020 

 

Mrazíky poničily ovocné sady. Plodiny kvůli teplé zimě ztratily mrazuvzdornost 

Česko se musí připravit na horší úrodu některého 

ovoce. Silné mrazy, které v neděli a na počátku 
týdne zasáhly Česko, poničily například sady 
meruněk. Pučící keře a stromy po teplém týdnu 
zažily šok a pěstitelé říkají, že část z nich plodit 
nebude. Pokud mrazy zničily celou úrodu meruněk, 
pro ovocnáře to znamená ztrátu až 80 milionů 
korun. Riziko hrozí také u broskví a dalších 
peckovin, naopak například jabloně by mrazy 
neměly zásadně poškodit.  

 Kvůli teplé zimě se celá příroda probouzí dřív. 
Zatímco rozkvetlé kvítí na loukách a sakury             

v parcích skýtají kolemjdoucím příjemný pohled, pro 
ovocnáře to znamená problémy. Například na jižní 
Moravě minulý týden vykvetly pod slunečními 
paprsky meruňky, nyní je ale poničily mrazy.  

Meruněk se v Česku ročně sklidí zhruba dva 
tisíce tun. Například ovocnáři na Znojemsku mluví            

o katastrofě. „Ekonomické ztráty u meruněk budou. 

U ostatních druhů je na předjímání škod brzy, 
protože mrazivé noci budou pokračovat. Jasno         
o ztrátách by mělo být po odkvetení stromů, tedy za 
dva měsíce,“ avizuje předseda Ovocnářské unie ČR 
Martin Ludvík.  

Mrazy srazily úrodu ovoce i loni – meziročně o 27 
procent na 130 tisíc tun. Ztráty kvůli poklesu 
produkce a zhoršení kvality ovocnáři loni odhadli asi 
na 200 milionů korun. Jarní mrazy decimovaly úrodu 
ovoce v Česku i v letech 2017, 2016 a 2011.  
Problémová je kombinace mrazíků s teplou 

zimou 
Březnové mrazíky nejsou podle odborníků ničím 

výjimečné, problém jsou ale mírné zimy, kvůli 
kterým plodiny ztrácejí svou mrazuvzdornost. „Letos 
se sešly dvě věci dohromady. Díky velmi teplé zimě 
stromy začaly dříve rašit a meruňky i kvést, a to       

AKTUALITY 

 

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy/tz-2020/S_Financni_spravou_muzete_komunikovat_i_na_dalku-10450
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup.faces
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup.faces
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy/tz-2020/Financni_sprava_reaguje_na_aktualni_situaci-10454
https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj/2020/financni-zpravodaj-cislo-4-2020-37851
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/koronavirus-covid-19/2020/ministerstvo-financi-prehledne-ke-korona-37925
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav
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o dva až tři týdny dříve. A do toho přišly silné 
mrazy, které nebyly po celou zimu,“ komentuje 

Ludvík.  
Kromě pěstitelů meruněk budou ztráty počítat 

nejspíš také pěstitelé máku, jež právě zaseli. Mák 
sice odolá šestistupňovému mrazu, jenže pouze na 
chvíli. „Pokud to trvá déle, tak půda kolem může mít 
minus deset stupňů, a to už pro rostliny není 
příznivé,“ vysvětluje ředitelka spolku Český modrý 
mák Stanislava Koprdová. 

Ještě horší situaci by pěstitelé čelili, pokud by 
mrazy přišly za měsíc či dva, kdy jsou plodiny          

v plném rozpuku. „Kdyby se ochladilo o dvacet 
stupňů během dne, tak rostlina nestačí zareagovat. 
Teď je ještě schopná metabolismus utlumit, jsme na 
začátku vegetace,“ popisuje František Hnilička         
z Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních 
zdrojů z České zemědělské univerzity.  

Pramen: ČT24, 24.3.2020 

 

Zemědělské sucho se začne v Česku rychle rozšiřovat 

Zemědělské sucho zatím panuje v Česku jen na 
velmi omezených malých územích. Střednědobé 
předpovědi však ukazují, že po dobrém stavu, který 

panoval zhruba šest týdnů, se sucho začne 
prohlubovat. Nejpostiženější budou místa, kde 
menší množství jarních srážek v minulosti 
nahrazoval ještě tající sníh, který je nyní už jen       
v nejvyšších polohách. Nejvíce se má situace zhoršit 
během pár dnů v Libereckém kraji, řekl ČTK 
Miroslav Trnka z vědeckého týmu, který vytváří 
portál InterSucho. 

Míru sucha vědci určují jako poměr aktuálního 
nasycení půdy a průměrného nasycení půdy v letech 
1961 až 2010. Zatímco například na jižní Moravě už 
v tuto dobu sníh ani v dřívějších letech nebýval         

a zásoby v půdě se neměly z čeho doplňovat,           
v podhorských oblastech býval. 

„Výhled je poměrně pesimistický, protože            
v předpovědi na devět dnů slibuje trochu srážek jen 
jeden model, ostatní jsou bez nich. A dlouhodobá 
předpověď na jeden měsíc počítá s průměrnými 
teplotami a průměrnými až podprůměrnými 
srážkami,“ řekl Trnka. 

Do jaké míry se sucho rozvine v dalších týdnech 
a během jara, záleží na množství srážek. „Nyní není 
nasycení a deficit nijak tragický. Ale vegetace začala 

letos kvůli teplé zimě a brzkému příchodu jara 
spotřebovávat vodu brzy, a zásoby se tak velmi 
rychle vyčerpají,“ upozornil Trnka. Pokud by se 
opakoval loňský duben, který byl prakticky beze 
srážek, projevilo by se sucho velmi rychle a velmi 
výrazně. „Zatím jsou to ale pouze spekulace,“ 
poznamenal Trnka. 

Že však trend nemusí být letos příliš příznivý, 
podle něj naznačuje i aktuální stav vodních zásob     
v Dolním Rakousku a na jihovýchod od Česka, kde 
už vegetace odčerpala vody mnohem více než u nás. 

I přes současnou situaci s nemocí COVID-19 

vláda podle Trnky pracuje na řešení dopadů sucha    
a stavu českých lesů, které v jeho důsledku masivně 
hynou. „Na současné epidemii se velmi dobře 
ukazuje, jak vypadá, když se hasí požár, až když 
přijde a ještě na to nikdo není připravený,“ 
poznamenal Trnka. 

Pramen: ČTK, 26.3.2020 

 
Kurzy devizového trhu - Česká národní banka - platnost od 26. 3. 2020 

         100 HUF - 7,757 Kč               1 PLN - 6,027 Kč     1 USD - 25,084 Kč 

           1 EUR - 27,555 Kč            1 HRK - 3,620 Kč  

 

AKTUALITY 

 

 
Vydavatel 
 
TISČR SZIF 

 

Státní zemědělský intervenční fond 

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 

 

www.szif.cz 

Odpovědný pracovník 
 
Ing. Tomáš Materna 

vedoucí odd. agrární informatiky 

 

tel.: 703 197 498 

fax: 222 871 591 

e-mail:tomas.materna@szif.cz 

Komoditní manager 
 
Ing. Anna Mandelíčková 

 

tel.: 703 197 336 

fax: 222 871 591 

e-mail: anna.mandelickova@szif.cz 

e-mail: tis. ovoce@szif.cz 

 
 
Rozmnožování anebo rozšiřování tohoto zpravodaje nebo jeho části jakýmkoliv způsobem je zakázáno, s výjimkou případů povolených 

autorským zákonem nebo předchozího písemného souhlasu TISČR SZIF. Údaje obsažené v tomto zpravodaji jsou pouze informativního 

charakteru a nemají závaznou povahu. Jejich citace je možná pouze s uvedením zdroje TISČR SZIF. 


