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Ministerstvo zemědělství vyplatí potravinářům kompenzace za Covid-19. 
Vláda na to uvolní až 3 miliardy korun 

Ministerstvo zemědělství připravilo kompenzační program Agricovid potravinářství pro 
potravináře, kteří mají ztráty kvůli pandemii COVID-19. Vláda k tomuto účelu schválila 
výdajový rámec až 3 miliardy korun, pravidla programu ještě musí potvrdit Evropská 
komise.  

„Chceme dotací Agricovid podpořit naše potravináře, jejichž ztráty jsou kvůli nákaze Covid-19 
značné. Očekávaný propad celého sektoru je přibližně 6 miliard korun měsíčně. Nejvíce 
zasažen je masný průmysl, mlékárenství, pekárny, vinařství, ovocnářství a bramborářství. 
Budeme se snažit podporu vyplácet co nejdříve,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman. 

Odškodné v rámci programu Agricovid potravinářství mohou získat výrobci potravin nebo 
zemědělští podnikatelé, kteří produkují potraviny určené pro provozovatele stravovacích 
služeb. Omezení provozu restaurací i školních jídelen kvůli pandemii se dotklo všech oborů 
potravinářství. Například masnému průmyslu klesají měsíčně příjmy až o 600 milionů korun, 
v pivovarech o 1,4 miliardy a ve vinařství o 185 milionů korun za měsíc. Předpokládaný počet 
zasažených podniků v zemědělství a potravinářství je až 10 tisíc subjektů.  

Nárok na dotaci vzniká, pokud celkové příjmy klesly mezi začátkem března a koncem listopadu 
letošního roku nejméně o 25 % v meziročním srovnání. Maximální sazba je až 200 tisíc korun 
na jeden podnik a až 20 tisíc korun na jednoho zaměstnance. Podpora může dosáhnout až 75 
% celkového poklesu příjmů ve srovnání s rokem 2019, maximálně dotace může být až 800 
tisíc euro (cca 21,6 milionu korun) pro potravináře a 100 tisíc eur (cca 2,7 milionu korun) pro 
zemědělce. 

Příjem žádostí by mohl začít na přelomu letošního a příštího roku.  

O dotaci nebude moci požádat potravinář, který již obdržel podporu na stejný účel, tedy na 
zachování životaschopnosti podniku, jehož činnost je omezená kvůli pandemii koronaviru.  
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