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Komoditní zpravodajství 
 

Ceny zemědělských výrobců 
V 15. týdnu 2020 se zvýšila průměrná cena 

zemědělských výrobců (CZV) jablek odrůdy Gala 
I. jak. třídy o 0,50 Kč/kg (tj. o 2,6 %) na 19,50 
Kč/kg. Posílila také průměrná CZV jablek odrůdy 
Golden Delicious I. jak. třídy o 0,40 Kč/kg na 16,80 
Kč/kg, tj. o 2,6 %. Naproti tomu poklesla průměrná 
CZV jablek odrůdy Šampion I. jak. třídy, a to           
o 0,60 Kč/kg (tj. o 3,5 %) na 16,70 Kč/kg. Oproti         
14. týdnu stoupla průměrná CZV hrušek I. jak. 
třídy o 0,80 Kč/kg na 21,50 Kč/kg, tj. o 3,9 %.  

Velkoobchodní ceny 
V 15. týdnu tohoto roku stoupla průměrná 

velkoobchodní cena (VC) jablek odrůdy Šampion 
z dovozu o 4,30 Kč/kg (tj. o 25,2 %) na 21,20 
Kč/kg. Zvýšila se také průměrná VC dovozových 
hrušek o 3,50 Kč/kg (tj. o 11,2 %) na 34,90 Kč/kg. 
K poklesu průměrné VC došlo u importovaných 
jahod (500 g), a to o 7,10 Kč/ks (tj. o 18,7 %) na 
31,10 Kč/ks. Oproti 13. týdnu stoupla průměrná VC 
citronů o 8,- Kč/kg na 49,10 Kč/kg, tj. o 19,4 %. 
Posílila také průměrná VC mandarinek, a to o 4,30 

Kč/kg (tj. o 13,0 %) na 37,20 Kč/kg. V případě 
ananasu byl zaznamenán pokles průměrné VC       
o 11,50 Kč/ks (tj. o 26,8 %) na 31,40 Kč/ks. Dále 
se snížila průměrná VC avokáda o 4,10 Kč/ks na 
24,- Kč/ks, tj. o 14,7 %. Ve sledovaném týdnu se 
zvýšila průměrná VC manga, a to o 5,20 Kč/ks    
(tj. o 24,4 %) na 26,30 Kč/ks.  

Oproti stejnému období roku 2019 vzrostla 
průměrná VC citronů (+ 83,2 %), importovaných 
jablek odrůdy Šampion (+ 76,7 %), jablek odrůdy 
Jonagored z dovozu (+ 69,2 %) a kusových kiwi   

(+ 50,0 %). Naproti tomu se snížila průměrná VC 
limetek (- 44,6 %), ananasu (- 26,8 %) a malin 
(125 g) z dovozu (- 17,4 %). 

Zahraniční obchod 
V období od 1. 2. do 29. 2. 2020 poklesl dovoz 

banánů do České republiky na základě šetření ČSÚ 
o 13,3 % na 12 227,3 t za průměrnou jednotkovou 
hodnotu 19,16 Kč/kg. Z Kamerunu bylo dovezeno 
2 271,4 t (18,6 %) za 18,42 Kč/kg a z Kostariky 
2 204,2 t (18,0 %) za 19,34 Kč/kg. Oslabil také 
dovoz pomerančů, a to o 8,0 % na 7 921,1 t za 
15,74 Kč/kg. Ze Španělska bylo 2 959,2 t (37,4 %) 
za 16,57 Kč/kg. Import jablek se snížil o 2,1 % na 
7 053,9 t za 15,75 Kč/kg; z toho 3 169,1 t za 13,32 
Kč/kg pocházelo z Polska. Oproti lednu klesl dovoz 
mandarinek vč. kříženců na 4 420,9 t (- 15,3 %) za 
24,02 Kč/kg. Ze Španělska bylo dovezeno 1 791,9 t 

(40,5 %) za 26,06 Kč/kg. V případě citronů se 
dovoz snížil o 29,2 % na 2 924,9 t za 24,61 Kč/kg. 
Ze Španělska pocházelo 1 595,9 t za 23,64 Kč/kg, 
tj. 54,6 %. Dále výrazně klesl dovoz grapefruitů       
a pomel, a to o 40,3 % na 1 731,2 t za 15,72 
Kč/kg; z toho 792,2 t (45,8 %) za 13,13 Kč/kg bylo 
dovezeno z Turecka. 

V únoru 2020 posílil vývoz banánů z ČR na 
3 474,0 t (+ 2,7 %) za 22,89 Kč/kg; z toho na 
Slovensko směřovalo 2 749,2 t za 23,10 Kč/kg.  
Naopak export grapefruitů klesl o 41,9 % na    
677,9 t za 18,93 Kč/kg. Na Slovensko bylo 

vyvezeno 201,6 t (29,7 %) za 20,09 Kč/kg. Dále 
poklesl vývoz mandarinek vč. kříženců na 586,1 t 
za 24,25 Kč/kg, tj. o 31,0 % a většina (71,2 %) 
směřovalo na Slovensko. 

TISČR SZIF 
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Naskladnění jablek u pěstitelů a skladovatelů v ČR podle odrůd - k 1.4.2020             t 

Odrůda 

Typ skladu 

Celkem 
Z toho na 
zpracování 

% 
meziroční 

2020/2019 

% 
5-letý 

průměr 
2015-2019 

Větraný Chlazený 
ULO 

(vč. řízené 
atmosféry) 

Spartan, McIntosh - - - 0 - - - 

Šampion - 86 49 135 - - 80 - 74 

skupina Rubín - - - 0 - - - 

Gala - 108 602 710 - - 37 - 32 

ostatní raně zimní - 28 - 28 - - 88 - 59 

Golden Delicious - 548 6 078 6 626 322 - 22 + 4 

Idared 5 422 872 1 299 206 - 79 - 67 

Jonagold a mutace - 253 656 909 - - 76 - 51 

Topaz - 13 175 188 - - 77 - 47 

Melrose - 21  21 - - 66 - 66 

Gloster - 46 60 106 - - 86 - 72 

skup. Red Delicious - 28 658 686 - - 45 + 54 

Braeburn  - 149 1 210 1 359 - - 36 + 105 

ostatní zimní - 85 655 740 15 - 28 + 14 

Celkem 5 1 787 11 015 12 807 543 - 52 - 22 

Pramen: OUČR 

 

Odrůdová skladba jablek naskladněných k 1.4.2020                                t 

Odrůda 
Naskladněno 

celkem 

Změna zásoby 
+ naskladněno 
-  vyskladněno 

(od 1.3. do 1.4.2020) 

Podíl odrůdy        
na vyskladněných 

(%) 

Spartan, Mac Intosh 0 - 30 1 

Šampion 135 - 167 3 

Rubín 0 - 5 - 

Gala 710 - 1 152 22 

ostatní raně zimní 28 - 2 - 

Golden Delicious 6 626 - 1 131 21 

Idared 1 299 - 1 112 21 

Jonagold 909 - 934 18 

Topaz 188 - 39 1 

Melrose 21 - 6 - 

Gloster 106 - 33 1 

skup. Red Delicious 686 - 192 4 

Braeburn 1 359 - 409 8 

ostatní zimní 740 - 114 2 

Celkem 12 807 - 5 325 100 

Pramen: OUČR 

 

KOMODITNÍ ZPRAVODAJSTVÍ 
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Naskladnění jablek u pěstitelů a skladovatelů podle regionů v ČR - k 1.4.2020           t 

Odrůda 
Střední 
Čechy 

Jižní a 
západní 
Čechy 

Severní 
Čechy 

Východní 
Čechy 

Jižní 
Morava 

Severní 
Morava 

Celkem 

Spartan, McIntosh - - - - - - 0 

Šampion 14 - 4 48 5 64 135 

skupina Rubín - - - - - - 0 

Gala 562 - 7 93 35 13 710 

ostatní raně zimní - - - - - 28 28 

Golden Delicious 3 463 - 396 2 135 382 250 6 626 

Idared 27 - 216 704 98 254 1 299 

Jonagold a mutace 94 - 421 232 13 149 909 

Topaz 5 - - 170 - 13 188 

Melrose - - - 3 - 18 21 

Gloster 29 - - 65 - 12 106 

skup. Red Delicious 402 - 19 195 70 - 686 

Braeburn 1 216 - 61 61 - 21 1 359 

ostatní zimní - 15 13 699 - 13 740 

Celkem 5 812 15 1 137 4 405 603 835 12 807 

Pramen: OUČR 

 

 

 

 

Naskladnění hrušek u pěstitelů a skladovatelů v ČR podle odrůd - k 1.4.2020            t 

Odrůda 
Střední 
Čechy 

Jižní a 
západní 
Čechy 

Severní 
Čechy 

Východní 
Čechy 

Jižní 
Morava 

Severní 
Morava 

Celkem 

Bohemica 2 - - - - - 2 

Boscova lahvice - - - - - - 0 

Konference - - 60 655 - - 715 

Lucasova - - - - - - 0 

Dicolor - - - - - - 0 

Erika - - - - - - 0 

ostatní odrůdy - - - 5 - - 5 

Celkem 2 0 60 660 0 0 722 

Pramen: OUČR 
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Ceny zemědělských výrobců ovoce 

Datum zjištění ceny: 14. - 15. týden 2020                                                                                                              Kč/kg 

  Druh, odrůda TJ 

15. týden 14. týden Změna prům. 
CZV 15. t./14. t. 

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

Jablka Gala V 18,00 21,70 20,20 18,00 21,70 20,20 0,0 

 I. 16,00 22,50 19,50 16,00 21,70 19,00 + 2,6 

Golden Delicious V 14,00 26,00 18,80 14,00 26,00 18,80 0,0 

 I. 11,00 25,30 16,80 11,00 25,00 16,40 + 2,6 

Idared V 15,00 21,30 18,00 15,00 21,30 18,10 - 0,6 

 I. 12,00 21,30 15,70 9,50 21,30 15,70 0,0 

Jonagold V 14,00 20,90 17,50 14,00 20,90 17,50 0,0 

 I. 12,00 25,00 16,00 12,00 25,00 15,70 + 2,0 

Šampion V 15,70 20,90 17,80 15,70 20,90 18,10 - 1,7 

 I. 12,20 25,00 16,70 12,20 25,00 17,30 - 3,5 

Hrušky I. 20,00 23,00 21,50 17,00 23,00 20,70 + 3,9 

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: 15. týden 2020                         Kč/MJ 

Druh ovoce MJ 
Domácí produkce Dovoz 

min. max. průměr ±15./13. t. min. max. průměr ±15./13. t. 

Jablka Gala vč. mutací kg   *  15,70 51,10 21,30 - 0,70 

Golden Delicious kg   *  13,90 33,00 21,00 - 1,60 

Granny Smith kg   *  39,50 44,50 42,30 + 1,40 

Idared kg   *  14,30 25,90 18,50 + 0,10 

Jonagored kg 15,90 25,90 19,40 - 0,20 17,20 32,80 22,50 . 

Pinova kg   *  16,90 29,10 24,60 + 0,40 

Šampion kg   *  18,90 25,90 21,20 + 4,30 

Hrušky kg   *  19,50 71,50 34,90 + 3,50 

Blumy kg   *  40,00 79,00 56,20 . 

Borůvky (125 g) ks   *  21,90 45,50 32,50 + 0,70 

Jahody kg   *  78,00 129,90 103,40 . 

Jahody (500 g) ks   *  28,00 35,30 31,10 - 7,10 

Maliny (125 g) ks   *  33,00 74,30 49,30 . 

Vinné hrozny bílé kg   *  52,00 130,10 74,50 - 7,10 

modré kg   *  55,00 79,00 70,40 - 2,90 

Banány kg   *  22,80 37,10 30,80 + 0,90 

Citrony kg   *  38,00 64,00 49,10 + 8,00 

Grapefruity červené kg   *  21,50 33,90 27,60 + 1,80 

Limetky kg   *  38,00 59,90 48,00 - 2,50 

Mandarinky kg   *  22,90 49,90 37,20 + 4,30 

Pomelo ks   *  29,90 36,60 32,20 + 0,40 

Pomeranče kg   *  15,00 37,30 27,20 + 2,70 

Kiwi koš ks   *  29,30 49,90 40,30 + 1,00 

kusové ks   *  3,80 9,90 6,00 0,00 

Ananas ks   *  17,00 49,90 31,40 - 11,50 

Avokádo ks   *  13,90 33,40 24,00 - 4,10 

Granátové jablko ks   *  19,50 32,90 28,40 + 1,80 

Mango ks   *  14,90 45,50 26,30 + 5,20 

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 

 

 

Zahraniční obchod 

Dovoz a vývoz vybraných druhů ovoce od 1.1. do 29.2.2020                               

Druh ovoce 

Dovoz Vývoz 

1.1. - 29.2.2020 1.2. - 29.2.2020 1.1. - 29.2.2020 1.2. - 29.2.2020 

Množství 
(t) 

Cena 
(Kč/kg) 

Množství 
(t) 

Cena 
(Kč/kg) 

Množství 
(t) 

Cena 
(Kč/kg) 

Množství 
(t) 

Cena 
(Kč/kg) 

Jablka  14 260,5 15,07 7 053,9 15,75 1 042,2 15,08 554,1 14,34 

Hrušky 2 052,1 20,34 774,5 21,54 302,2 21,44 156,9 22,46 

Jahody 1 906,8 75,68 1 574,6 71,53 50,9 74,86 34,6 63,00 

Kiwi 2 326,6 22,83 1 042,5 24,36 259,4 36,17 98,1 35,82 

Stolní hrozny 3 593,9 64,41 1 417,5 66,08 259,0 65,90 112,4 66,90 

Sultánky 507,8 46,09 224,2 46,75 45,5 65,32 25,7 65,62 

Ananas 1 641,0 23,34 916,8 24,20 119,3 31,06 53,8 36,39 

Citrony 7 057,7 24,07 2 924,9 24,61 1 299,3 23,66 522,6 24,42 

Grapefruity vč. pomel 4 630,9 15,37 1 731,2 15,72 1 844,3 18,36 677,9 18,93 

Klementinky 2 425,2 27,11 522,9 32,90 1,1 55,36 - - 

Mandarinky vč. kříženců* 9 641,5 23,70 4 420,9 24,02 1 435,8 24,12 586,1 24,25 

Pomeranče** 16 535,5 15,98 7 921,1 15,74 642,5 19,52 265,1 19,16 

Banány 26 336,5 19,08 12 227,3 19,16 6 855,2 22,70 3 474,0 22,89 

Kvajávy a manga 1 482,0 40,01 608,4 42,47 95,5 59,73 52,4 56,79 

Poznámka: ČSÚ zpětně provádí úpravu o zpřesňování dat o zahraničním obchodu. Od 1.1 2005 jsou jablka stolní uváděna pod jedním společným KN kódem 

08081080, tj. Ostatní jablka čerstvá, ne: jablka k výrobě moštu volně ložená. - = údaj není k dispozici, * = satsuma, wilkingy, tangela, ortanique, malaquinas      

a podobné, ** = pomeranče obecné, sladké, čerstvé a pupečné. 
Pramen: ČSÚ 
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Informace ze zahraničních trhů 

Obchodní ceny vybraných druhů ovoce ve Francii 
             EUR/kg 

Druh ovoce Země původu 13. týden 2020 12. týden 2020 
13. t. /12. t.  

2020 (%) 
13. t. 2020/ 

13. t. 2019 (%) 

Jablka Gala Francie 1,40 1,40 0,0 + 7,7 

          Golden Delicious Francie 1,50 1,50 0,0 + 11,1 

          Granny Smith Francie 1,40 1,40 0,0 0,0 

Hrušky Williams JAR 1,60 1,60 0,0 + 19,4 

Jahody  Španělsko 1,80 2,70 - 33,3 0,0 

Ananas  Kostarika 1,10 1,10 0,0 + 22,2 

Citron Španělsko 1,50 1,50 0,0 + 50,0 

Klementinky Izrael 1,80 2,17 - 17,1 - 3,2 

Kiwi Francie 2,50 2,47 + 1,2 - 

Mango Peru 5,00 4,50 + 11,1 - 17,5 

Pramen: RNM/FranceAgriMer 

 

Obchodní ceny ovoce v Maďarsku 

Datum zjištění ceny: 14. týden 2020                                                                                                                             HUF/kg 

Druh, odrůda Budapest Debrecen Szeged 

Domácí produkce: 

Jablka Gala 250 - 320 

          Golden Delicious 250 200 280 

          Idared 220 180 - 

          Jonagold 225 200 - 

Ořech vlašský 2 700 2 200 2 500 

Dovoz: 

Ananas (ks) - 500 800 

Banány 410 440 370 

Citrony 768 620 690 

Grapefruity 574 500 440 

Mandarinky 656 500 470 

Pomeranče 548 320 430 

Hrušky 732 700 680 

Jahody 840 700 650 

Kiwi 591 - 550 

Hrozny stolní bílé 1 828 1 600 - 

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

Pramen: AKII, Agrárgazdasági Kutat és Informatikai Intéze 

 

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH TRHŮ 

 



 
 
 
 

 
 

 

Zpráva o trhu ovoce 9.4.2020 

  

7 

 

 
14. - 15. týden 2020  
 

 

 

 

 
 

 
 

8 

Ceny ovoce na Slovensku   

Datum zjištění ceny: 12. týden 2020                                                            EUR/kg 

Druh ovoce 
Odrůda 

Ceny od producentů Odbytové ceny z velkoobchodu 

cenové rozpětí průměr ±12./10. t. cenové rozpětí průměr ±12./10. t. 

Jablka T  

     Gala 70 mm + - - - 0,79 – 1,09 0,98 + 0,01 

     Golden Delicious 70 mm + 0,42 – 0,75 0,59 0,00 0,76 – 1,00 0,88 + 0,06 

Jablka D  

     Golden Delicious - - - 0,69 – 1,00 0,82 + 0,03 

Hrušky D - - - 0,96 – 1,90 1,44 0,00 

Hrozny stolní bílé D - - - 3,10 – 4,50 3,64 - 0,33 

Ananas (ks) - - - 1,09 – 2,15 1,70 + 0,11 

Banány - - - 0,96 – 1,33 1,16 + 0,01 

Citrony - - - 1,09 – 2,10 1,49 + 0,24 

Grapefruity bílé - - - 1,05 – 1,56 1,22 + 0,12 

Mandarinky - - - 0,83 – 1,80 1,29 + 0,03 

Pomeranče - - - 0,72 – 1,50 1,02 + 0,15 

Kiwi v košku - - - 1,25 – 1,70 1,44 + 0,10 

Poznámka: - = údaj není k dispozici. 

Pramen: ATIS, Agrárne trhové informácie Slovenska 

 

Obchodní ceny ovoce ve vybraných tržnicích v Polsku 

Datum zjištění ceny: 31.3. - 1.4.2020                                    PLN/kg 

Druh ovoce 
Bronisze Lódź Poznań Sandomierz 

1.4.2020 31.3.2020 1.4.2020 31.3.2020 

Jablka Cortland 3,66 – 5,00 2,67 – 4,67 3,33 – 4,33 1,70 – 1,80 

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

         Ligol 2,45 – 3,30 1,33 – 2,67 3,0 – 3,67 1,80 – 2,00 

         Šampion 2,33 – 3,00 1,33 – 2,33 2,33 – 3,00 1,60 – 1,70 

Hrušky 4,00 – 5,00 2,00 – 4,50 4,00 – 5,00 3,50 – 4,00 

Dovoz: 

Ananas (ks) 4,00 – 5,00   5,00 – 10,00 -   6,00 – 13,00 

Banány 4,30 – 5,50 4,28 – 5,50 4,33 – 5,56 4,60 – 5,00 

Citrony 7,75 – 9,00 8,00 – 9,50   9,50 – 10,00 5,00 – 8,00 

Grapefruity   4,00 – 13,00 4,71 – 5,29 6,43 – 6,79 - 

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

Pomeranče 3,00 – 8,00 5,00 – 5,99 4,50 – 6,00 4,00 – 6,00 

Hroznové víno 10,00 – 13,00   9,29 – 10,71 11,14 – 17,71 15,00 – 15,60 

Jahody   9,00 – 12,00 10,00 – 12,50 12,00 – 14,00 13,00 – 13,00 

Poznámka: - = údaj není k dispozici. 

Pramen: Biuletyn Informacyjny - Rynek owoców i warzyw 

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH TRHŮ 
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Přehled cen ovoce v Chorvatsku 

Datum zjištění ceny: 14. týden                                                          HRK/kg 

Druh ovoce 
Velkoobchod Maloobchod Tržnice 

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

Jablka Golden Delicious 6,00 10,00 7,83 6,50 12,99 8,93 - - - 

         Idared 5,00 10,00 6,67 5,79 9,99 7,71 - - - 

         Jonagold 5,00 13,00 7,83 6,99 9,99 8,87 - - - 

Hrušky 9,00 20,00 12,92 8,99 20,99 15,14 - - - 

Hrozny stolní bílé 18,00 32,00 22,67 20,9 33,98 27,77 - - - 

Banány 6,00 13,00 8,33 9,49 16,99 10,65 - - - 

Citrony 11,00 18,00 13,33 7,99 16,99 13,09 - - - 

Grapefruity 7,00 10,00 8,75 5,99 15,99 10,68 - - - 

Pomeranče 6,00 12,00 8,25 6,00 14,99 9,49 - - - 

Kiwi 8,50 18,00 14,25 7,99 17,99 13,29 - - - 

Poznámka: - = údaj není k dispozici. 

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

 

Obchodní ceny vybraných druhů ovoce ve Španělsku 
       EUR/100 kg 

Druh ovoce 12. týden 2020 13. týden 2020 
13. t. /12. t.  

2020 (€) 
13. t. /12. t.  

2020 (%) 

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

Hrušky Blanquilla 67,16 68,68 + 1,52 + 2,26 

Jahody 104,50 94,00 - 10,50 - 10,05 

Banány 13,87 16,11 + 2,24 + 16,15 

Citrony 40,03 44,11 + 4,09 + 10,21 

Pomeranče 29,82 31,89 + 2,07 + 6,98 

Pramen: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 

 

Obchodní ceny vybraných druhů ovoce v Itálii 
              EUR/kg 

Druh ovoce 14. týden 2020 13. týden 2020 
14.t./13.t. 
2020 (%) 

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

Jablka 0,69 0,67 + 3,1 + 4,1 

Hrušky 1,43 1,43 + 0,1 + 54,9 

Jahody 1,98 2,77 - 28,6 - 24,8 

Kiwi 1,27 1,23 + 2,9 + 38,5 

Citrony 0,70 0,64 + 8,9 + 83,1 

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

Pomeranče 0,44 0,47 - 6,2 + 38,6 

Pramen: ISMEA, Servizi per il Mercato Agricolo Alimentace 

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH TRHŮ 
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SZIF zahájí příjem Jednotné žádosti 2020  

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) spustí 
od 8. dubna příjem Jednotných žádostí (JŽ) na rok 
2020. Jedná se o univerzální formulář, jehož 
prostřednictvím mohou zemědělci získat finanční 
podporu na přímé platby a neprojektová opatření 
Programu rozvoje venkova. Každý rok si tuto žádost 
podá přes 30 tisíc žadatelů, mezi které je rozděleno 
přes 30 miliard korun. Řádný termín na podávání 
žádostí je v letošním roce v návaznosti na epidemii 
COVID-19 prodloužen až do 15. června.  

Zahájení generování Předtisků a podávání JŽ 

přes Portál farmáře (PF) je spuštěno od 8. dubna. 
Termín pro řádné podávání JŽ byl z důvodu 
probíhající pandemie COVID-19 prodloužen 
rozhodnutím Ministerstva zemědělství až do          
15. června. Žadatelé tak budou mít na přípravu       
a podání JŽ dostatek času. Pokud by přesto nestihli 
JŽ podat v řádném termínu, je možné tak učinit až 
do 10. července, v takovém případě již musí počítat 
se sankcí 1 % za každý pracovní den. Lhůta pro 
příjem žádostí o zařazení a změnu zařazení týkající 
se Agroenvironmentálně-klimatického opatření            

a Ekologického zemědělství je však jen do            
15. června, u těchto opatření není možnost 
pozdního podání se sankcí.  

Vzhledem k pandemii muselo být v letošním roce 
zrušeno přes 65 bezplatných seminářů k Jednotné 
žádosti, které se již tradičně konají pod záštitou 
Celostátní sítě pro venkov. SZIF však ve spolupráci 
s MZe připravil několik prezentací a videonávodů, 
které by měly žadatelům pomoci s orientací             
v podmínkách jednotlivých dotačních titulů,               
s orientací v předtiskových aplikací IZR a LPIS a při 
vyplňování formuláře JŽ na PF. Prezentace               

a videonávody jsou k dispozici na webu SZIF v sekci 
Jednotná žádost a na PF.  

SZIF v letošním roce žádá uchazeče o dotace 
(žadatele), aby pro komunikaci se SZIF využívali 
primárně PF. Portál farmáře SZIF je webový portál, 
který umožňuje přístup k aktuálním informacím      
o průběhu administrace žádostí a požadavkům         
k doplnění či úpravě uvedených zjištění. Pomocí PF 
budou žadatelům také zasílána rozhodnutí, přičemž 
bude platit tzv. doručení fikcí (nepřihlásí-li se do 
svého účtu ve lhůtě do 10 dnů od zaslání, považuje 
se dokument za doručený). V případě, kdy žadatel 

nebude mít zřízený přístup do PF, zůstávají 
zachovány i ostatní způsoby komunikace.  

Přístup do PF lze zřídit osobně na podatelnách 
Regionálních odborů a Centrály SZIF, kde jsou však 
dočasně úřední hodiny omezeny na pondělí a středu 
od 9,00 do 12,00 hod. Přístup do PF je možné získat 
i na Oddělení příjmu žádostí a LPIS, pracovníci zde 
ale budou poskytovat pomoc především telefonicky 
či e-mailem; osobně jen po předchozí telefonické 
domluvě, kdy je nutné s pracovníkem OPŽL 
domluvit přesný termín a čas návštěvy. Žádost        

o přístup do PF lze podat též prostřednictvím datové 

schránky nebo e-Podatelny s uznávaným 
elektronickým podpisem. Nelze ji však zaslat           
v listinné podobě poštou.  

Pokud žadatel nemůže z nějakého důvodu využít 
pro podání JŽ Portál farmáře, či pomoc poradců       
a není ani možné projednat problematiku                 
s pracovníky OPŽL telefonicky, či prostřednictvím 
emailu, může dojít k osobní návštěvě.  

Osobní návštěva však musí být s pracovníkem 
OPŽL sjednána na přesný termín a čas. Zároveň 
musí být žadatel velmi dobře připraven, neboť         

z organizačních důvodů a minimalizace zdravotních 
rizik nebude možné počítat s opakovanými 
návštěvami pracoviště OPŽL. Seznam pracovišť 
OPŽL (včetně telefonických kontaktů) je jako každý 
rok k dispozici na webových stránkách SZIF v sekci 
Kontakty.  

Výše uvedené opatření se týká i ohlášení            
a projednání změn dílů půdních bloků v evidenci 
půdy LPIS. Žádáme žadatele, aby pro podání 
ohlášení změn využili v maximální možné míře 
možnost elektronického ohlášení změny v aplikaci 

iLPIS na portálu farmáře, nebo zaslali ohlášení 
prostřednictvím datové schránky, pošty, případně 
ohlášení doručili ohlášení do poštovní schránky 
pracoviště OPŽL. Návod na podání elektronického 
ohlášení v aplikaci iLPIS je k dispozici na webu SZIF 
v sekci Jednotná žádost a na PF.  

Projednání změn dílů půdních bloků s farmáři 
bude v maximální možné míře probíhat telefonicky, 
či písemně e-mailem. Farmář si může zobrazit 
navržené změny dílů půdních bloků v aplikaci iLPIS 
nebo na veřejném LPIS, aby projednání změn         
s pracovníkem OPŽL, před samotným schválením 

změn, probíhalo bez problémů. 
 Prostřednictvím JŽ lze žádat o přímé platby, 

mezi které patří SAPS, Greening, platba pro mladé 
zemědělce či podpora citlivých sektorů a dále je 
možné formou JŽ podat žádost o plošné platby          
v rámci Programu rozvoje venkova, kam             
jsou zařazena Agroenvironmentálně-klimatická 
opatření, Ekologické zemědělství, navazující 
Agroenvironmentálně-klimatická opatření, navazující 
Ekologické zemědělství, podpora ANC a také platby 
na zvířata - podpora pro opatření Dobré životní 
podmínky zvířat.  

I v roce 2020 přinese Jednotná žádost několik 
změn, které jsou uvedeny v Příručkách pro žadatele, 
výše uvedených prezentacích a videomanuálech. 
Mezi nejpodstatnější patří ukončení příjmu žádostí    
o zařazení do AEKO a EZ a možnost vstupu do 
navazujících zkrácených závazků.  

Vzhledem k ukončování programového období 
2014-2020 není od roku 2020 umožněno uzavírání 
nových pětiletých závazků v rámci 
Agroenvironmentálně-klimatických opatření podle 
nařízení vlády č. 75/2015 Sb., a opatření Ekologické 

zemědělství podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb. 

AKTUALITY 
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Výjimkou je podopatření Zatravňování orné půdy      
a Zatravňování drah soustředěného odtoku, do 

kterých lze vstoupit i v roce 2020.  
V roce 2020 je umožněn vstup do navazujícího 

zkráceného dvouletého závazku. Tyto závazky lze 
uzavírat v souladu s nařízením vlády č. 330/2020 
Sb. o podmínkách provádění navazujících 
agroenvironmentálně-klimatických opatření              
a nařízením vlády č. 331/2020 o podmínkách 
provádění navazujícího opatření ekologické 
zemědělství.  

Žádosti o zařazení do dvouletých navazujících 
závazků je možné podat pouze na díly půdních 
bloků, jejichž převážná část byla v LPIS                  

k 31. 12. 2019 zařazena v závazku podle nařízení 
vlády č. 75/2015 Sb., resp. č. 76/2015 Sb. 
Žadatelům v orientaci pomůže vrstva v LPIS.  

Další změnou je to, že u žádostí podávaných      
na plochu se na základě ustanovení čl. 17 odst.        
2 písm. c) nařízení Komise (EU) č. 809/2014 
vztahuje na všechny příjemce dotace povinnost 

podat žádost prostřednictvím geoprostorového 
formuláře. Toto lze učinit prostřednictvím vytvoření 

datové sady v LPIS a vygenerování formuláře na 
Portálu farmáře a to buď samostatně nebo za 
pomoci pracovníka OPŽL.  

Z objemu vyplácených finančních prostředků 
SZIF připadá největší podíl právě na Jednotné 
žádosti. Vloni si zažádalo 30 219 žadatelů, kteří        
k dnešnímu dni obdrželi téměř 29 miliard korun. 
Výplaty probíhají standardně podle harmonogramu. 
Předpokládáme, že administrace letošních žádostí 
bude probíhat stejně dobře jako u těch loňských.  

Kontakty na jednotlivá pracoviště, pracovníky 
OPŽL a aktuální úřední hodiny jsou uvedeny na 

webových stánkách www.szif.cz. Ke stažení je zde 
také příručka Nastavení notifikačních e-mailů SZIF. 
V případě zájmu o podrobnější informace, se mohou 
žadatelé obrátit na naši infolinku, a to 
prostřednictvím telefonního čísla 222 871 871 nebo 
e-mailu info@szif.cz.  

Pramen: SZIF, 7.4.2020 

 

Ministerstvo zemědělství dá peníze menším prodejnám potravin. V 9. kole Programu 

rozvoje venkova poskytne žadatelům 75 milionů korun  

Dneškem začíná příjem žádostí o dotace z 9. kola 
Programu rozvoje venkova (PRV) a 17. výzvy 
Operačního programu Rybářství (OP Rybářství). 
Žadatelé mohou z PRV získat podporu na vzdělávací 
a informační akce, z OP Rybářství na investice do 
akvakultury nebo na nákup rybochovných zařízení. 
Novinkou PRV je, že dotaci mohou získat i malé 
prodejny potravin, které spolupracují se zemědělci, 
výrobci potravin, obcemi či neziskovými 
organizacemi.  

Až 3 miliony korun může získat zájemce, který 
požádá o dotaci z 9. kola Programu rozvoje venkova 

na malou prodejnu potravin. Minimální výše dotace 
může být v tomto případě 25 tisíc korun. Míra 
dotace je od 25 % do 50 %, záleží na velikosti 
podniku a druhu výdajů.  

„Nově jsme se rozhodli zařadit mezi možné 
zájemce i malé prodejny potravin, které splňují 
definici mikropodniku. Mohou si zažádat o příspěvek 
například na vybavení nebo stavební úpravy. 
Zejména na vesnicích je potřeba tyto prodejny 
podpořit, aby lidé měli možnost nakoupit si 
potraviny v blízkosti svého domova,“ řekl ministr 
zemědělství Miroslav Toman.  

Tuto podporu je možno získat z operace 
Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky 
krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů. 
Právě zde je možné žádat na společné investice či 
na propagaci řetězce nebo místního trhu. Podpořit 
lze např. společný prodej v místní prodejně, prodej 

ze dvora, přímý prodej či e-shop. Typickým 
příkladem může být bedýnkový prodej nebo prodej 
v obecní či místní prodejně. V rámci projektu je 
možné pořídit také dopravní prostředek, který bude 
sloužit k rozvozu vlastních produktů.  

Příspěvky v rámci 9. kola PRV poskytuje 
Ministerstvo zemědělství (MZe) i na vzdělávací         
a informační akce. Celkem je pro toto kolo 
přichystáno 75 milionů korun. Příjem žádostí začíná 
dnes a končí 28. dubna 2020 v 18 hodin. Žádosti se 
podávají pouze prostřednictvím Portálu farmáře 
(https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod).  

Pravidla jsou zveřejněna na internetových 
stránkách MZe www.eagri.cz v sekci „Dotace / 
Program rozvoje venkova na období 2014–2020 / 
Aktuality“.  

Definice mikropodniku: méně než 10 
zaměstnanců a roční obrat (finanční částka získaná 
za určité období) nebo rozvaha (výkaz aktiv a pasiv 
společnosti) do 2 milionů eur.  

Dneškem se otevírá také 17. výzva OP Rybářství. 
Celkem 123 milionů korun se rozdělí mezi zájemce    
o investice do akvakultury, diverzifikaci akvakultury, 
recirkulační zařízení a průtočné systémy                   

s dočišťováním, propagační kampaně a investice    
do zpracování produktů. Příjem žádostí skončí       
28. dubna 2020 v 18 hodin. Pravidla jsou na 
internetových stránkách MZe www.eagri.cz v sekci 
„Dotace / Operační program Rybářství na období 
2014–2020“. 

Pramen: MZe ČR, 7.4.2020 

AKTUALITY 
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Zachraň práci! 

Máte zaměstnance, pro které dočasně nemáte 
pracovní uplatnění? Chybí vám momentálně 
zaměstnanci? Máme pro vás řešení! 

V době koronavirové nákazy a omezování výroby 
v podnicích má řada českých firem problémy 
s uplatněním svých zaměstnanců. Naopak 
podnikům, kterým v současnosti např. kvůli 
karanténě nebo péči o rodinné příslušníky 
zaměstnanci chybí, by uvítali výpomoc zaměstnanců 
jiných firem. 

Jednou z možností je uplatnění §43a zákoníku 

práce, tedy tzv. dočasné přidělení zaměstnance – 
dohoda o dočasném „zapůjčení“ zaměstnance 
k výkonu práce u jiného zaměstnavatele. Dočasně 
přidělený zaměstnanec zůstává nadále pracovníkem 
původního zaměstnavatele, ale pracovní úkoly mu 
ukládá firma, k níž je přidělen. Odkaz na 
paragrafové znění ZDE. 

Proto Hospodářská komora integrovala                
a vytvořila koncept, který firmám nabízí „sdílení“ 
pracovních kapacit. Elektronickou platformu „burzy 
práce“ pro Komoru zprostředkovává společnost 

Jurent CZ, která má se sdílením pracovních sil 
dlouholeté zkušenosti. 

Dispečink a personální poradenství pak zajišťuje 
partnerská společnost MONTO, s.r.o., členská firma 

Hospodářské komory provozující Asistenční kancelář 
Hospodářské komory v Srbsku s podnikatelským 
rozsahem v dalších zahraničních destinací. 

Projekt Zachraň práci! inicioval místopředseda 
Hospodářského výboru a předseda Podvýboru pro 
ICT, telekomunikace a digitální ekonomiku 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Martin Jiránek 
z Pirátské strany po diskusi se šéfem ICT Unie 
Zdeňkem Zajíčkem. 

S ohledem na výše uvedené Hospodářská 
komora v této chvíli přichází s jasnou pomocí pro 

zaměstnavatele bez pracovních zakázek                   
s nevyužitou pracovní kapacitou a naopak. Dále 
vzhledem k tomu, že Hospodářská komora hraje 
významnou roli v rámci koordinace zaměstnavatelů 
při zaměstnávání cizinců v programech a stále 
častěji reflektuje podněty cizích pracovníků, kteří 
ztratili zaměstnání, rádi bychom využili obdobnou 
funkcionalitu pro pracovníky z ciziny jako fyzické 
osoby. 

V případě dotazů se neváhejte obrátit na 
infolinku 800 222 121 nebo můžete využít email 

Tomáše Zeleného z Hospodářské komory 
(zeleny@komora.cz). www.zachranpraci.cz 

Pramen: Hospodářská komora ČR, 2020 

 

Chmel, jahody, chřest… Zemědělci varují, že v ČR a Evropě nebude mít kdo sázet       

a sklízet. Cizinci nemůžou přes hranice 

Chmelnice. Jedno z míst, kde můžou kvůli 
koronavirové krizi chybět zahraniční pracovníci, kteří 
se nedostanou přes hranice.  Sezonní pracovníci už 
začínají chybět i v České republice. Blíží se období 
chmele. V Německu, v Belgii a ve Francii začíná 
sezona chřestu, na polích ale chybějí desetitisíce 
cizinců. Itálie a Španělsko hlásí kritický nedostatek 
sezonních pracovníků. Francouzský ministr 
zemědělství apeloval na občany, kteří přišli o práci, 

aby se připojili k „velké armádě francouzského 
zemědělství“. Problémy má i Polsko. Nejakutněji už 
chybějí v České republice pracovníci ve chmelařství. 
Už během 14 dnů budou chmelaři potřebovat zhruba 
2 000 – 3 000 brigádníků na drátkování a v květnu 
pak 3 000 na zavádění chmele, jak Deníku N sdělilo 
ministerstvo zemědělství. K tomu lze připočítat více 
než 1 000 sezonních pracovníků, které budou          
v dubnu potřebovat zelináři.  

Další problémy by mohly nastat v ovocnářství, 
kde bude v červnu poptávka po více než tisícovce 

pracovníků, posléze dokonce po 5 000. V létě by 
tam mohl počet chybějících sezonních pracovníků 
vystoupat až nad 10 000 lidí (dalších 5 000 budou 
shánět zelináři).  

Ministr zemědělství Miroslav Toman se proto 
spolu s rektory obrátil na studenty oborových 
vysokých škol s výzvou, aby se zapojili do práce      
v zemědělství, lesnictví a potravinářství.  

„Naši zemědělci a lesníci vinou uzavření hranic 
čelí nedostatku pracovních sil, které na sezonní 
práce jezdily například z Ukrajiny. Proto zřizujeme 
e-mail pomaham@mendelu.cz, přes který se mohou 
od zítřka hlásit dobrovolníci na výpomoc                   
v zemědělských a lesnických firmách. Dobrovolníky 
pak nasměrujeme do potřebných firem,“ uvedla 
rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše 
Nerudová.  

V Itálii chybějí statisíce lidí  
Až 370 000 lidí přijíždí ze zahraničí podle největší 

organizace italských pěstitelů Coldiretti každoročně 
pracovat na italské farmy, pole a sady. Na jejich 
práci závisí čtvrtina italské produkce potravin. Do 
téměř neprodyšně uzavřené země se ale nyní téměř 
nikdo nedostane a farmářům přitom právě začíná 
nová sezona.  

„Je třeba sklízet některé rané plodiny, sázet další 
a tohle vše bude postupně jenom horší,“ popisuje 
Riccardo Valentini, expert z univerzity v Tuscii.        

V Itálii je podle něj sto tisíc farem a většinu práce 
na nich vykonávají sezonní pracovníci především       
z Rumunska a Albánie. Ti ale obvykle na farmách 
nebydlí, nýbrž se na ně přesouvají z blízkých měst, 
většinou ve skupinách. To by samozřejmě bylo        
v době stále se šířící nákazy obzvlášť nebezpečné. 

„Sezonní pracovníci často žijí ve špatných 
podmínkách, nemají přístup k ochrannému oblečení, 
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pomůckám a dezinfekci,“ zdůrazňuje Enrico 
Somaglia, zástupce šéfa Evropské federace potravin, 

zemědělství a turismu. Podle Somaglii navíc někteří 
z těchto „brigádníků“ nemají platné doklady             
a přístup ke zdravotnickému systému.  
Španělské jahody  

Podobná situace je i ve Španělsku. Už nyní tam 
klesají ceny jahod, které lidé nekupují, protože 
vydrží pouze krátkou dobu. Navíc je nemá kdo 
sbírat, protože po uzavření hranice mezi 
Španělskem a Marokem se do země nemohou dostat 
maročtí sezonní pracovníci, kteří tvoří dvě třetiny 
jarních a letních brigádníků.  

Podle Rafaela Domíngueze, manažera firmy 

Freshuelva produkující ovoce, to bude zřejmě         
v příštích týdnech a měsících ještě horší: „Jahody 
jsou na vrcholu zrání, pak přijdou borůvky, maliny      
a ostružiny. Přišlo to v nejméně vhodnou chvíli.“  

Produkce zemědělských produktů je podle 
místních farmářů ohrožená nejen v této sezoně, ale 
v důsledcích částečně i v příštích letech.  
Velká armáda francouzského zemědělství  

Ve Francii zatím není situace tak dramatická jako 
v sousední Itálii a Španělsku, i tamní zemědělské 
produkce je ale závislá na sezonních pracovnících   
ze zahraničí, kterých je v zemi potřeba zhruba    

200 000. Vláda proto vyzvala Francouze, kteří přišli 

o práci nebo nemohou pracovat kvůli šíření 
koronavirové nákazy, aby pomohli zemědělcům se 

sezonními plodinami. Ministr zemědělství Didier 
Guillaume zdůraznil nutnost tzv. zemědělského 
vlastenectví: „Naši zemědělci nemají zbraně. 
Pomozte jim. Připojte se k velké armádě 
francouzského zemědělství, připojte se k těm, kteří 
nám umožní jíst čistým a zdravým způsobem.“ Ve 
Francii navíc úřady včera zavřely tradiční trhy, což 
je podle Národní federace francouzských trhů další 
ekonomickou katastrofou pro už tak zkoušené 
farmáře. Ministr financí Bruno Le Maire proto vyzval 
francouzské potravinové řetězce, aby byly 
„ekonomickými patrioty“ a nakupovaly potraviny 

především od místních farmářů.  
Nakrmte náš národ  

Další zemí, která hlásí velké problémy                
s nedostatkem sezonních pracovníků, je Velká 
Británie. Místní pěstitelé potřebují každou sezonu 
pomoc od zhruba 70 000 brigádníků ze zahraničí. 
Farmáři proto zahájili rozsáhlé kampaně namířené 
na britské studenty a Brity, kteří jsou bez práce 
kvůli šíření koronaviru. Pod heslem „Feed our 
nation“ neboli „Nakrmte náš národ“ se nyní objevují 
reklamy, apely a prosby o pomoc jak na sociálních 
sítích, tak i v novinách. 

Pramen: denikn.cz, 25.3.2020 

 

Mrazy zničily meruňky, podle ovocnářů škody 50 až 80 milionů korun 

Silné mrazy, které Českou republiku zasáhly 
tento a minulý týden, zcela zničily letošní úrodu 
meruněk. Škody se podle předsedy Ovocnářské unie 
ČR Martina Ludvíka budou pohybovat na úrovni       
50 milionů až 80 milionů korun, což je hodnota 
sklizně meruněk v normálním roce. Z dalších 
ovocných druhů mrazy poškodily především broskve 

a třešně. „U nich a dalších ovocných druhů bude 
možné udělat odhad škod až později,“ řekl dnes ČTK 
Ludvík. 

Mrazy v noci na dnešek v mnoha ovocnářských 
oblastech klesly až k minus deseti stupňům Celsia    
a v meruňkových sadech dokonaly dílo zkázy,          
s kterým začaly na začátku minulého týdne. 
„Nastala paradoxní situace, kdy na mnoha stanicích 
byl 1. duben nejchladnějším dnem za celou 
uplynulou zimu,“ řekl Ludvík. Zima byla velmi teplá 
a ovocné stromy díky tomu přešly ze zimního 

spánku do rašení o dva až tři týdny dříve než 
obvykle. Ovocnáři předpokládají, že další mrazivá 
rána do konce týdne škody v sadech prohloubí. 

„Meruňky jsou nyní již odkvetlé, nebo kvetou. 
Síla mrazů byla taková, že nepředpokládám, že 
někde jsou meruňkové sady, které by mráz přežily. 
Začínají kvést rané odrůdy třešní a broskvoní. Škody 
budou s největší pravděpodobností i u dalších 
ovocných druhů, například u hrušní či slivoní,“ řekl 

Ludvík. Meruněk se loni i předloni v ČR sklidilo asi 
2 000 tun. 

Zřejmě nejlépe zatím vyšla z obou mrazových 
vln jablka, která jsou hlavní ovocným druhem 
pěstovaným v Česku. Odolat by měly zejména 
později kvetoucí odrůdy. „U některých raných odrůd 
či odrůd náchylnějších na mráz je však rašení 

poměrně daleko a silné mrazy až minus deset 
stupňů je mohly poškodit,“ řekl předseda ovocnářů. 
Jasno o ztrátách by mělo být po odkvetení stromů. 

Mrazy srazily úrodu ovoce naposledy loni, a to 
meziročně o 27 procent na 129 911 tun. Ztráty kvůli 
poklesu produkce a zhoršení kvality ovocnáři loni 
odhadli asi na 200 milionů korun. Jarní mrazy 
přicházející v dubnu a v květnu decimovaly úrodu 
ovoce v Česku i v letech 2017, 2016 a 2011. 

Ovocnáři se meruňkové sady snažili ochránit 
ohříváním svícemi, pálením dřeva a slámy či 

používám protimrazových závlah. Škodám však při 
tak silných a řadu dní trvajících mrazech zabránit 
nedokázali. Proti škodám z mrazů se nelze pojistit. 

Ministerstvo zemědělství minulý týden uvedlo, že 
o případných kompenzacích škod způsobených 
mrazy by se mohlo rozhodovat až po odeznění 
mrazů a zjištění reálných škod. Za loňské mrazy 
vláda přidělila ovocnářům kompenzace celkem       
50 milionů korun. 

Pramen: ČTK/ceskenoviny.cz, 2.4.2020 
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Kurzy devizového trhu - Česká národní banka - platnost od 8. 4. 2020 

         100 HUF - 7,571 Kč               1 PLN – 5,987 Kč     1 USD - 25,021 Kč 

           1 EUR - 27,200 Kč            1 HRK - 3,568 Kč  
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