
    

Vážený pane řediteli,

     dovolte mi úvodem vyslovit ocenění všem pracovníkům pekařských provozů za zvládnutí situace v celém 
průběhu epidemie koronaviru. Ani u tohoto nezastupitelného segmentu rychloobrátkového potravinářského 
zboží nedošlo k přerušení výroby, resp. k výpadkům zásobování našich obyvatel základní potravinou, kterou 
chleba a pečivo bezesporu je. Plně si uvědomuji postavení tohoto specifického oboru, jeho význam pro za-
městnanost mezi našimi potravináři a plně chápu Vaši žádost o podporu výrobců v pekárenském oboru.

     Stejně jako celá vláda věnuje Ministerstvo zemědělství mimořádnou pozornost malým a středním výrob-
cům, kteří tvoří více než 2/3 podnikatelské základny našeho potravinářství. Pokud došlo u podniků k 50% pro-
padu tržeb, je pochopitelná obtížná finanční situace a problémy v jejich cash flow. Ve spolupráci a prostřednic-
tvím Potravinářské komory došlo také ke komunikaci optimalizace krizových plánů a distribuci dezinfekčních 
a ochranných prostředků do potravinářských provozů.

     Co se týká podpory, vláda začala řešit v první řadě pomoc podnikům se zastavenou výrobou a hrozící 
zvýšení nezaměstnanosti. Součástí dalších vládních opatření jsou také živnostníci a nejmenší firmy v cíle-
ných a strukturovaných opatřeních. Ve vyhlášeném programu na provozní financování COVID III pro firmy až 
do 500 zaměstnanců jsou zařazeny všichni výrobci potravin a nápojů. Záruka tvoří 80 resp. 90 % jistiny při 
maximálním objemu úvěru 50 mil. Kč.

     Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s PGRLF také připravilo program Provoz 2020, který umožní snížení 
jistiny úvěrů pro malé a střední podniky. Vláda také schválila navýšení finančních prostředků na dotační pro-
gramy pro letošní rok. V rámci mimořádného kola Programu rozvoje venkova bude v červenci 2020 spuštěn 
příjem žádostí na „Investice“ a „Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů“. Další výzva pak bude 
následovat na podzim tohoto roku. Hlavním smyslem je podpořit citlivé sektory živočišné a rostlinné výroby 
a zpracování zemědělské produkce. Rezort zemědělství také zvýšil investice do technologických zařízení 
k dalšímu posílení konkurenceschopnosti potravinářských výrobců v rámci národního dotačního programu.

     Ministerstvo zemědělství ale bohužel nemá dostatečné kompetence k vyplácení prostředků finanční pod-
pory spadající do provozních prostředků nebo oblasti daní. Došlo ale již k posunu u problematiky úlev plateb 
sociálního pojištění a daňové úlevy, jako např. u silniční daně či uplatňování vratky platby daně za předchozí 
dvě období, které v dopisu zmiňujete jako problematické v této době. Otázka placení DPH z již uhrazených 
faktur má však vzhledem k opakované diskusi velice nízký předpoklad k přijetí. Ministerstvo zemědělství také 
již učinilo řadu legislativních opatření, aby omezilo rozšiřování výroby a rozhodovacích pravomocí zahranič-
ních firem.

     Vážený pane řediteli, dovolte mi Vašim prostřednictvím ještě jednou poděkovat za neocenitelný přístup 
všech pracovníků pekařských provozů v České republice během nouzového stavu.
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