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Porovnávacia analýza: Porovnanie právnej úpravy sezónneho zamestnávania
v poľnohospodárstve a potravinárstve pred a počas pandémie COVID-19
Postavenie Odboru Parlamentný inštitút definuje § 144 zákona NR
SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady
Slovenskej republiky, podľa ktorého Parlamentný inštitút plní
informačné,

vzdelávacie

a dokumentačné

úlohy

súvisiace

s činnosťou NR SR a jej poslancov. Súčasťou odboru je aj Oddelenie
Parlamentná knižnica a Oddelenie Parlamentný archív.
V rámci informačnej činnosti Odbor Parlamentný inštitút vydáva
spravidla tieto informačno-analytické materiály:

V oblasti vzdelávania Odbor Parlamentný inštitút zastrešuje
úvodné

inštruktážne

semináre

najmä

pre

novozvolených

poslancov, účasť Kancelárie NR SR na parlamentnej rozvojovej
spolupráci určenej pre zahraničné parlamenty, stážový program
pre študentov vysokých škôl, ako aj ďalšiu vzdelávaciu,
prednáškovú a publikačnú činnosť.

Materiál slúži výlučne pre poslancov
Národnej rady Slovenskej republiky a
zamestnancov Kancelárie NR SR a nemôže
v plnej miere nahrádzať právne alebo iné
odborné poradenstvo v danej oblasti.
Údaje, použité v materiáli, sú aktuálne
k dátumu jeho zverejnenia. Zverejňovanie
materiálu je možné iba so súhlasom
Odboru Parlamentný inštitút a autorov.
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v poľnohospodárstve a potravinárstve pred a počas pandémie COVID-19

Úvod
Nedostatok pracovných síl v poľnohospodárstve aktuálne predstavuje naliehavý
problém najmä v prípade ovocia a zeleniny. Nedostatok sezónnych poľnohospodárskych
pracovníkov je hlavným zdrojom obáv, nakoľko by mohol vážne narušiť výrobu a spracovanie
potravín. V reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19 prijali členské štáty EÚ množstvo
protipandemických opatrení, vrátane opätovného zavedenia hraničných kontrol a stanovenia
obmedzení voľného pohybu osôb na svojom území s cieľom zastaviť šírenie choroby. Vo
všeobecnosti sa farmárom vlády snažia pomôcť vydávaním pracovných povolení pre
cudzincov, zamestnaním nezamestnaných a tiež zabezpečovaním dopravných koridorov
najmä z krajín východnej Európy.
Od

začiatku

koronakrízy

prijala

Európska

komisia

(EK)

na

podporu

agropotravinárskeho sektora nasledujúce opatrenia:


Predĺženie lehoty na predkladanie žiadostí o platby v rámci Spoločnej
poľnohospodárskej politiky: nový termín podávania prihlášok je stanovený na 15.
júna 2020, a nie 15. mája 2020, čím sa poľnohospodárom v týchto ťažkých a
bezprecedentných časoch poskytne väčšia flexibilita pri vypĺňaní žiadostí. Predĺženie
už bolo oznámené v prípade Talianska a EK pracuje na právnych krokoch, aby ho
mohla uplatniť na všetky členské štáty.



Zvýšenie objemu štátnej pomoci: ako súčasť nedávno prijatého dočasného rámca pre
štátnu pomoc môžu poľnohospodári získať podporu až do výšky 100 000 EUR na
každú farmu. Podnikom na spracovanie potravín a obchodným spoločnostiam môže
byť pridelených až 800 000 EUR. Túto sumu možno zvýšiť o pomoc de minimis, čo je
druh vnútroštátnej podpory špecifickej pre odvetvie poľnohospodárstva, ktorú možno
poskytnúť bez predchádzajúceho súhlasu EK. Nedávno bol strop tejto pomoci zvýšený
na 20 000 EUR (a v osobitných prípadoch až na 25 000 EUR). Celková vnútroštátna
podpora, ktorú možno poskytnúť na poľnohospodársky podnik, teda podľa dočasného
rámca predstavuje 120 000 EUR (alebo 125 000 EUR).



Neustály pohyb potravinárskych výrobkov v celej EÚ: EK úzko spolupracuje s
členskými štátmi s cieľom zabezpečiť fungujúci jednotný trh s tovarom vytvorením
prioritných koridorov – tzv. zelených jazdných pruhov. Ide o trasy idúce cez určené
kľúčové hraničné priechody, na ktorých kontroly nepresiahnu 15 minút. Priechod sa
teraz povoľuje na všetok tovar vrátane agropotravinových výrobkov.1
Európska komisia ďalej odporúča, aby si členské štáty vymieňali informácie o svojich

aktuálnych potrebách sezónnych pracovníkov a aby si stanovili osobitné postupy na
Európska komisia: Koronavírus: Komisia je pripravená naďalej podporovať agropotravinársky sektor EÚ. Dostupné online na: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_531 [cit. 20.05.2020]
1
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zabezpečenie prechodu týchto pracovníkov s cieľom reagovať na nedostatok pracovných síl v
dôsledku krízy. Európska komisia tiež odporúča, aby členské štáty nezabraňovali prekročeniu
hraníc sezónnym pracovníkom a zabezpečili postupy, ktoré nespôsobia zaťaženie a
zabezpečia plynulý prechod.2
Dňa 30. marca 2020 vydala EK oznámenie pod názvom Usmernenia týkajúce sa
uplatňovania voľného pohybu pracovníkov počas pandémie COVID-19 (2020/C 102 I/03),
v rámci ktorého v bode 2 stanovuje, že členské štáty EÚ by mali povoliť pracovníkom vstup
na svoje územie a neobmedzený prístup na ich pracoviská najmä pre osoby vykonávajúce
niektoré z týchto povolaní:


zdravotnícki pracovníci, vrátane pracovníkov rýchlej zdravotnej služby,



pracovníci v oblasti osobnej zdravotnej starostlivosti, vrátane pracovníkov v oblasti
starostlivosti o deti, osoby so zdravotným postihnutím a staršie osoby,



vedci v zdravotníckych odvetviach,



pracovníci vo farmaceutickom priemysle a v odvetví zdravotníckych pomôcok,



pracovníci zapojení do dodávok tovaru, najmä v rámci dodávateľského reťazca liekov,
zdravotníckeho materiálu, zdravotníckych pomôcok a osobných ochranných
prostriedkov vrátane ich inštalácie a údržby,



špecialisti v oblasti informačných a komunikačných technológií,



technici v oblasti informačných a komunikačných technológií a iní technici
vykonávajúci nevyhnutnú údržbu zariadení,



technickí špecialisti, ako sú technici v oblasti energetiky, inžinieri a elektrotechnici,



osoby pracujúce v kritických alebo inak základných infraštruktúrach,



technici a odborní pracovníci v oblasti vedy a techniky (vrátane technikov dispečingu
vo vodárňach),



pracovníci verejnej ochrany a bezpečnostných služieb,



hasiči/policajti/väzenskí dozorcovia/pracovníci bezpečnostných služieb/pracovníci
civilnej ochrany,



výrobcovia a spracovatelia potravinárskych výrobkov a podobní pracovníci a
pracovníci údržby,



operátori zariadení na výrobu potravín a podobných výrobkov (vrátane pracovníkov
potravinovej výroby),



pracovníci v doprave,



rybári,



zamestnanci

verejných

inštitúcií

vrátane

medzinárodných

organizácií,

ktorí

vykonávajú zásadné funkcie,

Bližšie pozri European Parlament: Protecting the EU agri-food supply chain in the face of COVID-19. Dostupné online na: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649360/EPRS_BRI(2020)649360_EN.pdf [cit.
20.05.2020]
2
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v tejto situácii by mali členské štáty so sezónnymi pracovníkmi v poľnohospodárstve
zaobchádzať rovnako ako s pracovníkmi, ktorí vykonávajú vyššie uvedené povolania;
rovnako by mali členské štáty týmto pracovníkom umožniť, aby naďalej prekračovali
hranice na účely práce, ak je práca v danom sektore v hostiteľskom členskom štáte stále
povolená (bod 9 oznámenia).3

Výsledky analýzy
Predložená porovnávacia analýza sa venuje komparácii legislatívnej úpravy
sezónneho zamestnávania pracovníkov v poľnohospodárstve a potravinárstve počas
pandémie COVID-19 vo vybraných štátoch. Vzhľadom k protipandemickým opatreniam proti
šíreniu ochorenia COVID-19 zostali uzatvorené hranice jednotlivých štátov, čo neumožňuje
migráciu sezónnych pracovníkov. V dôsledku tejto mimoriadnej situácie hrozí, že
poľnohospodári nebudú schopní zozbierať svoju úrodu. Materiál prináša prehľad
legislatívnych zmien, stimulov a ďalších súvisiacich opatrení, ktoré prijali analyzované krajiny
za účelom zmiernenia uvedených následkov pandémie COVID-19.
Za účelom získania informácií Odbor Parlamentný inštitút pracoval s viacerými
verejne dostupnými tlačenými a elektronickými zdrojmi. Ako doplnkový priamy zdroj údajov
odbor kontaktoval aj národné vybraných štátov prostredníctvom internej databázy výmeny
informácií tzv. Európskeho centra pre parlamentný výskum a dokumentáciu (ECPRD) –
https://ecprd.secure.europarl.europa.eu/ecprd/public/page/about. Cieľom nami položených
otázok bolo zistiť, ako je v jednotlivých krajinách upravené sezónne zamestnanie
v poľnohospodárstve a potravinárstve počas pandémie COVID-19.4
Prostredníctvom ECPRD a spolu s vlastným výskumom ďalším zdrojov sa nám
podarilo získať informácie

z

21 krajín – Belgicko, Česká republika, Estónsko, Fínsko,

Francúzsko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko,
Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo,
Španielsko, Taliansko.
Na riešenie vzniknutej situácie v oblasti nedostatku sezónnych pracovníkov
v poľnohospodárstve a potravinárstve využíva analyzovaných 21 európskych krajín

Bližšie pozri Európska komisia: Usmernenia týkajúce sa uplatňovania voľného pohybu pracovníkov počas pandémie
COVID-19. Dostupné on-line na: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0330(03)&from=EN [cit. 20.5.2020]
4 Interná databáza ECPRD. Požiadavka NR SR. Request No. 4386 Seasonal employment in agriculture and food
industry in light of the COVID-19 pandemic. Pokiaľ nie je uvedené inak, údaje sú citované priamo z tejto internej
databázy.
3
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niekoľko typov opatrení, pričom viaceré z týchto stimulov sú aplikované súčasne. Z analýzy
vyplynulo niekoľko možných opatrení, a to napríklad:


predĺženie povolenej (zákonnej) doby trvania sezónneho zamestnania (napr.
dohody o vykonaní pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce, apod.) –
uplatňované napr. v Belgicku, Maďarsku;



výnimka zo zákazu vstupu na územie štátu pre cudzincov alebo zjednodušenie
pobytu cudzincov (napr. zjednodušenie povoľovacieho na predĺženie povolenia na
pobyt pre cudzincov alebo vytvorenie prioritných koridorov tzv. zelených jazdných
pruhov, apod.) – uplatňované napr. v Českej republike, Fínsku, Luxembursku,
Nemecku, Poľsku, Rakúsku;



rôzne

formy

finančnej

pomoci

farmárom

alebo

producentom

v rámci

potravinárskeho reťazca – uplatňované napr. v Českej republike, Holandsku,
Taliansku;


rôzne sociálne výhody pre sezónnych pracovníkov v poľnohospodárstve a
potravinárstve (napr. súbeh sociálnych dávok a možnosti odplatne sa sezónne
zamestnať v poľnohospodárstve alebo iné sociálne výhody) – uplatňované napr.
v Španielsku, Fínsku;



nábor chýbajúcich pracovných síl medzi nezamestnanými – uplatňované napr.
v Írsku, Francúzsku, Lotyšsku, Rakúsku;



širšia osvetová činnosť, rôzne kampane na on-line platformách alebo sociálnych
sieťach – uplatňované napr. v Českej republike, Estónsku, Fínsku, Luxembursku,
Maďarsku;



podpora alebo nábor mladých ľudí a študentov do poľnohospodárskeho sektora –
uplatňované napr. v Rumunsku, Slovinsku.
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Súhrnná tabuľka: Porovnanie sezónneho zamestnávania v poľnohospodárstve
a opatrení na ochranu domáceho trhu poľnohospodárskych výrobkov a potravín
počas pandémie COVID-19 vo vybraných štátoch

Krajina

Belgicko

Česká
republika

Estónsko

Fínsko

Francúzsko

Hlavné opatrenia pre sezónne zamestnávanie
v poľnohospodárstve počas pandémie
COVID-19

Hlavné opatrenia počas
pandémie COVID-19 na
ochranu domáceho trhu

- predĺženie povolenej (zákonnej) doby trvania
sezónneho zamestnania ; zdvojnásobenie
maximálneho počtu dní sezónnej práce

neuvedené

- ministerstvo poľnohospodárstva spolu s
univerzitami podpísali spoločné vyhlásenie na
pomoc poľnohospodárskemu sektoru, zriadili
e-mailové konto pomaham@mendelu.cz, cez
ktoré sa môžu hlásiť dobrovoľníci na výpomoc
v poľnohospodárskych a lesníckych firmách;
- ministerstvo poľnohospodárstva zriadilo
skupinu na facebooku pre sezónnych
pracovníkov a poľnohospodárov;
- vláda prisľúbila finančnú pomoc
poľnohospodárom;
- výnimka zo zákazu vstupu na územie štátu
pre cudzincov (podmienka: negatívny RT-PCR
test na koronavírus nie starší ako 4 dni)
- cudzinci si môžu predĺžiť pracovné povolenie
do 31.6.2020;
- výzva ministerstva a existencia on-line
platforiem - nezamestnaní sa môžu zapojiť do
pomoci poľnohospodárom
- zjednodušenie povoľovacieho na predĺženie
povolenia na pobyt pre cudzincov;
- online prieskum s cieľom analyzovať potreby
na pracovníkov v poľnohospodárskom
odvetví;
- webová stránka, ktorá pomáha
zamestnávateľom sprostredkovať sezónnych
zamestnancov;
- vláda 6. mája 2020 prijala nové rozhodnutia
týkajúce sa sezónneho zamestnávania
v poľnohospodárstve pre domácich,
zahraničných pracovníkov a žiadateľov o azyl
- výzva ministerstva - nezamestnaní sa môžu
zapojiť do pomoci poľnohospodárom;
- výzva ministerstva – aby potravinové reťazce
nakupovali potraviny od miestnych farmárov
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žiadne

žiadne

existujúci zákon o bezpečnosti
dodávok (zatiaľ nebol
aplikovaný)

neuvedené
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Krajina

Holandsko

Chorvátsko

Írsko

Litva

Hlavné opatrenia pre sezónne zamestnávanie
v poľnohospodárstve počas pandémie
COVID-19
- vláda bude dočasne pôsobiť ako ručiteľ za
pôžičky poskytnuté farmám

žiadne

- od 20. apríla 2020 ministerstvo
poľnohospodárstva zaviedlo nábor
pracovníkov medzi nezamestnanými írskymi
občanmi, aby v prípade potreby pracovali ako
sezónni poľnohospodárski pracovníci

žiadne
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Hlavné opatrenia počas
pandémie COVID-19 na
ochranu domáceho trhu
neuvedené
- platby nájomných a koncesných
poplatkov za využívanie štátnej
poľnohospodárskej pôdy boli
odložené;
- intervenčný nákup
nadbytočného mlieka od malých
mliekarní;
- podpora pre prvovýrobcov (cca
7 miliónov EUR);
- začalo sa pracovať na vytvorení
digitálneho trhoviska
- farmári na čiastočný úväzok,
ktorí stratili zamestnanie mimo
farmy v dôsledku pandémie,
majú nárok na platbu od vlády
na pokrytie strát v
nezamestnanosti vo výške 350
EUR týždenne;
- schéma pôžičiek na
prevádzkový kapitál
spolufinancovaná ministerstvom
poskytne ďalších 250 miliónov
EUR na pôžičky na prevádzkový
kapitál;
- malým podnikom sú
poskytované
konkurencieschopné pôžičky na
prevádzkový kapitál a
maximálna výška úveru sa
zvýšila na 50 000 EUR
- podľa novo navrhovaných
ustanovení by mala mať Vládna
núdzová komisia právo zostaviť
zoznam základných tovarov a
služieb a poveriť Štátny úrad pre
ochranu práv spotrebiteľa, aby
monitoroval zmeny cien a
dostupnosti tohto tovaru
a služieb (zákon vetoval
prezident, veto nebolo
prelomené)
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Krajina

Lotyšsko

Luxembursko

Maďarsko

Nemecko

Poľsko

Hlavné opatrenia pre sezónne zamestnávanie
v poľnohospodárstve počas pandémie
COVID-19

- ministerstvo poľnohospodárstva vyzýva
ľudí, ktorí prišli o prácu, aby si našli prácu na
farmách a v poľnohospodárskych podnikoch

- bola vytvorená platforma, kde spoločnosti
môžu zverejňovať svoje potreby na
pracovníkov;
- spolu s Poľnohospodárskou komorou sa
vykonal súpis potrieb a potrebných profilov
pre zamestnanie;
- hranice so susednými krajinami ostali
otvorené
- predĺženie povolenej (zákonnej) doby trvania
sezónneho zamestnania: zamestnanie na dobu
určitú po novom nepresahuje 180 dní v roku a
20 dní v mesiaci;
- pre obmedzenie pohybu platí výnimka pre
vykonávanie poľnohospodárskych a
lesníckych činností;
- on-line platforma munkaszuret.hu, ktorá má
pomôcť poľnohospodárom a zamestnávateľom
v poľnohospodárstve alebo podnikom
zapojeným do potravinárskeho reťazca nájsť
potrebných sezónnych pracovníkov
- vytvorenie zelených jazdných
pruhov/koridorov: zahraniční sezónni
pracovníci by mali prichádzať letecky iba na
určené letiská - webová stránka na registráciu
pracovníkov
https://saisonarbeit2020.bauernverband.de;
- prísne hygienické opatrenia počas pobytu
a práce;
- nemecké ministerstvo zahraničných vecí
spustilo internetovú platformu "Das Land
hilft" ("Zem pomáha")
- cudzincom je umožnené predĺžiť si legálny
pobyt bez podania žiadosti alebo vydania
povolenia;

10

Hlavné opatrenia počas
pandémie COVID-19 na
ochranu domáceho trhu
- vyčlenenie 45,5 milióna EUR zo
štátneho rozpočtového
programu „pohotovostné
fondy“;
- najviac vláda alokuje vývozcom
mlieka a pre prvovýrobcov
a spracovateľov, ktorí poskytujú
stravovacie služby vo
vzdelávacích zariadeniach

žiadne

kampane, podpora nákupu
domácich výrobkov, zapojenie
tretieho sektora do kampaní

neuvedené

možnosť stanoviť maximálne
ceny pri predaji tovarov
a služieb (zatiaľ k tomu nedošlo)

Porovnávacia analýza: Porovnanie právnej úpravy sezónneho zamestnávania
v poľnohospodárstve a potravinárstve pred a počas pandémie COVID-19

Krajina

Portugalsko
Rakúsko

Rumunsko

Hlavné opatrenia pre sezónne zamestnávanie
v poľnohospodárstve počas pandémie
COVID-19

Hlavné opatrenia počas
pandémie COVID-19 na
ochranu domáceho trhu

žiadne

žiadne

- niekoľko nových ustanovení uľahčujúcich
ďalší pobyt a prácu štátnych príslušníkov
tretích krajín pre sezónne zamestnávanie v
poľnohospodárskom sektore
- výnimka, v rámci ktorej sa povolí sezónnym
pracovníkom vycestovať lietadlom do
zahraničia;
- program finančnej podpory zamestnávania
mladých ľudí v poľnohospodárskom sektore

Slovinsko

- študenti môžu vykonávať sezónnu prácu aj
pre poľnohospodárov, ktorí sú fyzickými
osobami

Spojené
kráľovstvo

- kampane, ktoré sú namierené na britských
študentov a Britov, ktorí sú bez práce kvôli
pandémii koronavírusu
- pod heslom "Feed our nation" alebo
"Nakŕmte náš národ" sa teraz objavujú
reklamy a prosby o pomoc na sociálnych
sieťach a tiež v novinách
- opatrenia umožňujú zlučiteľnosť dávok v
nezamestnanosti alebo iných sociálnych a
pracovných dávok s plnením
poľnohospodárskych úloh

Španielsko
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neuvedené

neuvedené

- poľnohospodári môžu získať
mimoriadnu pomoc vo forme
základného príjmu, oslobodenie
od platenia príspevkov pre
samostatne zárobkovo činné
osoby, oslobodenie od
preddavkov na daň z príjmu
fyzických osôb, zníženie
katastrálneho príjmu, finančné
vyrovnanie za stratu príjmu,
nákup poľnohospodárskych
výrobkov a potravín vo
verejných inštitúciách,
zabezpečenie pracovnej sily
v poľnohospodárstve, atď.
- majitelia poľnohospodárskych
fariem majú nárok na finančnú
kompenzáciu za ušlý príjem, ak
došlo k strate najmenej 20% v
rámci sektora ako celku

neuvedené

neuvedené

Porovnávacia analýza: Porovnanie právnej úpravy sezónneho zamestnávania
v poľnohospodárstve a potravinárstve pred a počas pandémie COVID-19

Krajina

Taliansko

Hlavné opatrenia pre sezónne zamestnávanie
v poľnohospodárstve počas pandémie
COVID-19

Hlavné opatrenia počas
pandémie COVID-19 na
ochranu domáceho trhu

- príspevky na mesiac marec vo výške 600 EUR
sa poskytnú poľnohospodárskym
zamestnancom na dobu určitú, ktorí v roku
2019 odpracovali najmenej 50 dní
poľnohospodárskej práce;
- pozastavené odvody budú bez sankcie alebo
úroku do 25. októbra 2020;
- do 30. septembra 2020 sa okrem toho nebudú
uskutočňovať žiadne nové súdne ani
mimosúdne kroky na vymáhanie dlhov na
sociálnom zabezpečení, apod.

žiadne

Zdroj: Odbor Parlamentný inštitút Kancelárie NR SR na základe informácií dostupných v internej databáze ECPRD.
Požiadavka NR SR. Request No. 4386 Seasonal employment in agriculture and food industry in light of the COVID19 pandemic.

Belgicko
Sezónne zamestnávanie v poľnohospodárstve v súvislosti s pandémiou COVID-19
V dôsledku pandémie COVID-19 sa zmenil počet dní, počas ktorých môžu
zamestnávatelia v poľnohospodárskom a záhradníckom sektore využiť výhodnejší systém
„príležitostnej“ práce (príspevky na sociálne zabezpečenie vypočítané z paušálnej dennej
sumy sa v roku 2020 zdvojnásobili).
Výhodnejší systém „príležitostnej“ práce:


maximálny počet dní v poľnohospodárstve sa zvýšil z 30 na 60 dní,



maximálny počet dní v záhradníctve sa zvýšil z 65 na 130 dní,



v prípade pracovníkov v odvetviach zberu húb a čakanky sa zmenil počet dní z 35 na
70 dní,



sezónni zamestnanci môžu v roku 2020 využívať systém po dobu 200 dní.5

Viac webovom sídle Federálneho úradu pre sociálne zabezpečenie:
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&pub_date=2020-0420&caller=summary&numac=2020201918 [cit. 30.4.2020]
5
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Porovnávacia analýza: Porovnanie právnej úpravy sezónneho zamestnávania
v poľnohospodárstve a potravinárstve pred a počas pandémie COVID-19

Česká republika
Sezónne zamestnávanie v poľnohospodárstve vo všeobecnosti (nielen počas pandémie
COVID-19)
V Českej republike je sezónna práca pracovnou činnosťou, ktorá závisí od ročných
období, t. j. činnosť, ktorá je spojená s určitým obdobím roka. Je spojená s opakujúcou sa
udalosťou alebo udalosťami súvisiacimi so sezónnymi podmienkami, počas ktorých
požadovaná úroveň pracovnej sily je výrazne vyššia ako iné obvykle prebiehajúce činnosti.
Pracovná zmluva musí obsahovať všetky náležitosti podľa § 34 zákon č. 262/2006 Sb.
Zákonník práce v znení neskorších predpisov, a to:
a) druh práce, ktorý má zamestnanec pre zamestnávateľa vykonávať,
b) miesto alebo miesta výkonu práce, v ktorých má byť práca podľa písmena a)
vykonávaná,
c) deň nástupu do práce.
Sezónna práca v Českej republike sa zvyčajne vykonáva na základe dohody
o vykonaní práce (§ 75 Zákonníka práce) alebo dohody o pracovnej činnosti (§ 76 Zákonníka
práce). Rozsah práce, na ktorý sa dohoda o vykonaní práce uzatvára, nesmie presiahnuť 300
hodín v kalendárnom roku. Dohodu o pracovnej činnosti môže zamestnávateľ uzatvoriť s
fyzickou osobou, aj keď rozsah práce nebude presahovať v tom istom kalendárnom roku 300
hodín. Na základe dohody o pracovnej činnosti nemožno vykonávať prácu v rozsahu
prekračujúcom v priemere polovicu určeného týždenného pracovného času. Zákonník práce
upravuje aj povinnú dobu odpočinku sezónnych pracovníkov v poľnohospodárstve: počas 6
týždňov najmenej 210 hodín (v súlade s § 92 Zákonníka práce).6
Sezónne zamestnanie upravuje ďalej vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí
Českej republiky č. 322/2017 Sb. o stanovení odvetví zamestnania, ktoré zahŕňajú činnosti
závislé od ročných období.7
Sezónne zamestnávanie v poľnohospodárstve v súvislosti s pandémiou COVID-19
Minister poľnohospodárstva Českej republiky a rektori poľnohospodárskych univerzít
podpísali spoločné vyhlásenie, v ktorom uvádzajú, že sú si vedomí súčasnej situácie, kedy je
veľmi ťažké zabezpečiť dostatok pracovnej sily pre niektoré sezónne práce. Preto vyzývajú
predovšetkým študentov poľnohospodárskych vysokých škôl, aby sa aktívne zapojili do
Zákon č. 262/2006 Sb. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
Vyhláška o stanovení seznamu odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období. Dostupné
on-line na: https://www.uradprace.cz/documents/625400/631866/vyhlaska_322_2017_sb_.pdf/c09f4775-2aaa-92728ef4-5a3b4d8db20f, [cit. 20.5.2020]
6
7
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Porovnávacia analýza: Porovnanie právnej úpravy sezónneho zamestnávania
v poľnohospodárstve a potravinárstve pred a počas pandémie COVID-19
pomoci poľnohospodárskemu sektoru. Študenti by mohli vyriešiť nedostatok chýbajúcich
pracovníkov. Univerzity k tomuto účelu zriadili kontaktné miesta, ktoré budú aktívne spájať
záujemcov zo strán študentov s poľnohospodárskymi subjektmi, ktoré prácu požadujú.
Zriaďuje sa e-mailové konto pomaham@mendelu.cz, cez ktoré sa môžu hlásiť
dobrovoľníci na výpomoc v poľnohospodárskych a lesníckych firmách. Dobrovoľníkov potom
nasmeruje univerzita cez jednotlivé profesijné zväzy do potrebných firiem.8
Ministerstvo poľnohospodárstva ČR zriadilo skupinu na facebooku pre sezónnych
pracovníkov a poľnohospodárov.
Vláda ďalej prisľúbila finančnú pomoc poľnohospodárom; poľnohospodári môžu
požiadať finančnú podporu pre samostatne zárobkovo činné osoby.
Podľa uznesenia vlády ČR o prijatí krízového opatrenia č. 511 z 4. mája 2020, cudzinci
bez povolenia na pobyt (viac ako 90 dní) majú zakázaný vstup na územie Českej republiky,
okrem napr. sezónnych pracovníkov, ktorí predložia lekárske potvrdenie o absolvovaní RTPCR testu na prítomnosť SARS CoV-2 s negatívnym výsledkom nie staršie ako 4 dni. Test si
hradia z vlastných prostriedkov.9

Opatrenia na ochranu domáceho trhu v oblasti poľnohospodárskych surovín a potravín
v súvislosti s pandémiou COVID-19
V Českej republike neexistujú žiadne osobitné opatrenia týkajúce sa ochrany
domáceho trhu v oblasti poľnohospodárskych surovín a potravín v súvislosti s COVID-19.

Estónsko
Sezónne zamestnávanie v poľnohospodárstve vo všeobecnosti (nielen počas pandémie
COVID-19)
Sezónne zamestnávanie cudzincov je jednou z podkategórií krátkodobého zamestnávania,
ktorá je upravená v § 106 až 111 zákona o cudzincoch (anglický preklad zákona je k dispozícii
on-line na: https://www.riigiteataja.ee/en/eli/502122019003/consolide).

Mendelova univerzita v Brně: Studenti pomohou firmám v zemědělství a lesnictví, Dostupné na:
http://mendelu.cz/32499n-studenti-pomohou-firma-v-zemedelstvi-a-lesnictvi, [cit. 20.5.2020]
9 Bližšie pozri uznesenie vlády ČR č. 511 zo 4.5.2020 o prijatí krízového opatrenia on-line na:
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABPARE9V7
8
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Porovnávacia analýza: Porovnanie právnej úpravy sezónneho zamestnávania
v poľnohospodárstve a potravinárstve pred a počas pandémie COVID-19

§ 106 Registrácia krátkodobého zamestnania v Estónsku
(15) Krátkodobé zamestnanie v Estónsku pre sezónneho pracovníka (cudzinca) je povolené na
270 dní v rámci 365 po sebe nasledujúcich dňoch.
Ako požiadavka na sezónne zamestnanie sa uvádza, že sezónna práca musí byť
spojená s pevne stanoveným časovým obdobím v roku, keď je dopyt po pracovnej sile
podstatne vyšší ako v inom ročnom období.
Odvetvia sezónnej práce sú uvedené v nariadení vlády:


rastlinná a živočíšna výroba, poľovníctvo a služby s tým súvisiace,



rybolov a akvakultúra,



lesníctvo a ťažba dreva,



ubytovacie služby,



stravovacie služby,



výroba jedla,



výroba nealkoholických nápojov.

Sezónne zamestnávanie v poľnohospodárstve v súvislosti s pandémiou COVID-19
Cudzinci, ktorí sa už nachádzajú v Estónsku (od 17. marca 2020, kedy sa zaviedli
obmedzenia cezhraničných pohybov) a ktorí vykonávajú sezónne zamestnanie alebo budú
zamestnaní v krátkodobom zamestnaní v poľnohospodárskom sektore, si môžu predĺžiť svoje
pracovné povolenie do 31. júla 2020. Podmienkou je, aby hospodárska činnosť zamestnávateľa
bola pestovanie rastlín alebo chov dobytka, poľovníctvo alebo poskytovanie služieb v tomto
odvetví.
Cudzí štátny príslušník, ktorého krátkodobá práca je zaregistrovaná na pôde Policajnej
a pohraničnej stráže, ale nebol v Estónsku v čase obnovenia hraničnej kontroly (17. marca
2020), nemôže vstúpiť na územie Estónska, aj keď má právo na pobyt s vízami alebo bez víza.

Zamestnávatelia v poľnohospodárskom a potravinárskom priemysle sú vyzvaní, aby
využívali miestnu pracovnú silu. Odporúča sa obrátiť sa na Fond poistenia v nezamestnanosti a
navštíviť platformu onlineExpo, ale aj ďalšie platformy GoWorkaBit, Share Force One, CV.ee,
MaaleAppi. V dôsledku prepúšťania v mnohých ďalších odvetviach môžu títo pracovníci nájsť
prácu práve v poľnohospodárskom sektore.
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Porovnávacia analýza: Porovnanie právnej úpravy sezónneho zamestnávania
v poľnohospodárstve a potravinárstve pred a počas pandémie COVID-19
Opatrenia na ochranu domáceho trhu v oblasti poľnohospodárskych surovín a potravín
v súvislosti s pandémiou COVID-19
Podľa informácií ministerstva vidieka nie sú v oblasti poľnohospodárstva plánované
žiadne vývozné ani dovozné obmedzenia. Je dôležité, aby sa uskutočnil voľný pohyb tovaru,
aby sa mohli výrobky vyvážať a dovážať. Neplánujú sa ani žiadne cenové regulácie.

Fínsko
Sezónne zamestnávanie v poľnohospodárstve vo všeobecnosti (nielen počas pandémie
COVID-19)
Vo Fínsku bol prijatý zákon o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích
krajín v rámci vykonávania sezónnej práce (č. 907/2017) (Zákon o sezónnych pracovníkoch).
Podrobnosti upravuje nariadenie vlády č. 966/2017, ktoré predpisuje oblasti činností v
poľnohospodárskom a turistickom priemysle, ktoré zahŕňajú sezónnu prácu. Medzi tieto
činnosti patrí pestovanie plodín, chov hospodárskych zvierat a súvisiace služby (s výnimkou
poľovníctva), ako aj lesníctvo.
Maximálna dĺžka sezónnej práce je 9 mesiacov. Ak pracovník plánuje zostať vo Fínsku
na účely sezónnej práce najviac 90 dní a jeho občianstvo si vyžaduje vízum na vstup do Fínska,
do Fínska môžu prísť na základe sezónneho pracovného víza. Ak pracovník nepotrebuje
vízum na vstup do Fínska, fínska imigračná služba udelí tomuto cudzincovi povolenie na
sezónnu prácu povolenie a osvedčenie o sezónnej práci. Ak pracovník plánuje na účely pobytu
zostať vo Fínsku viac ako 90 dní v prípade sezónnej práce sa vyžaduje povolenie na pobyt pre
sezónnu prácu udelené fínskou imigračnou službou.
Uvedené povolenie sa môže udeliť štátnym príslušníkom tretích krajín, ak:


predložia platnú pracovnú zmluvu alebo záväznú ponuku práce týkajúcu sa
sezónneho výkonu práce pre zamestnávateľa so sídlom vo Fínsku,



preukážu, že pre pracovníka bolo alebo bude zabezpečené vhodné ubytovanie.

Sezónne zamestnávanie v poľnohospodárstve v súvislosti s pandémiou COVID-19
Sezónna poľnohospodárska práca vo Fínsku zvyčajne vyžaduje každý rok približne
16 000 zamestnancov. Vláda vyhlásila, že tento rok môže byť zamestnaných 1 500
zahraničných sezónnych pracovníkov na práce, ktoré sú kriticky dôležité z hľadiska
bezpečnosti zásobovania v odvetviach poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybolovu.
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Porovnávacia analýza: Porovnanie právnej úpravy sezónneho zamestnávania
v poľnohospodárstve a potravinárstve pred a počas pandémie COVID-19
Začiatkom apríla 2020 ministerstvo poľnohospodárstva a lesníctva vykonalo online
prieskum s cieľom analyzovať potreby v poľnohospodárskom, lesnom a rybárskom
priemysle. Na základe prieskumu ministerstvo zostavilo zoznam najkritickejšie potrebných
sezónnych pracovníkov v poľnohospodárskych, lesníckych, záhradníckych a rybárskych
podnikoch. Zoznam slúži ako odporúčanie a ministerstvo ho doručilo pohraničnej stráži.
Hraničná stráž rozhoduje o vstupe pracovníkov do Fínska.
V apríli 2020 pricestovalo do Fínska približne 200 sezónnych pracovníkov. Vzhľadom
na súčasnú situáciu sa neočakáva, že do krajiny bude môcť vstúpiť viac pracovníkov. Sezónni
pracovníci, ktorí prišli do Fínska, dostali pokyny, aby zostali v karanténe dva týždne.
Poľnohospodárske spoločnosti budú tiež potrebovať veľké množstvo fínskych
pracovníkov na nadchádzajúcu sezónu.
Z dôvodu epidémie COVID-19 bol do zákona č. 907/2017 o podmienkach vstupu a pobytu
štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci vykonávania sezónnej práce dočasne inkorporovaný
nový § 17a, platný od 9. apríla 2020 do 31. októbra 2020. Dôvodom na doplnenie tohto
ustanovenia je skutočnosť, že zákon nezahŕňal ustanovenia o podávaní a udeľovaní predĺženia
povolenia na pobyt (predtým bolo potrebné požiadať o nové povolenie na pobyt).
Organizácie

zamestnávateľov

vytvorili

webovú

stránku,

ktorá

pomáha

zamestnávateľom sprostredkovať prácu pre sezónnych zamestnancov.
Vláda 6. mája 2020 prijala nové rozhodnutia týkajúce sa sezónneho zamestnávania v
poľnohospodárstve a záhradníctve, podľa ktorého:
1. sa vo vzťahu k vnútroštátnym sezónnym pracovníkom pripravia pozmeňujúce a
doplňujúce návrhy s cieľom poskytnúť úľavu nezamestnaným osobám, aby tak mohli
pracovať ako sezónni pracovníci;
2. vo vzťahu k zahraničným sezónnym pracovníkom:
- občania EÚ môžu do Fínska prísť pracovať ako sezónni pracovníci,
- do Fínska môže prísť ďalších 3 000 sezónnych pracovníkov z tretích krajín mimo EÚ (vláda
už predtým rozhodla, že môže prísť 1 500 zahraničných sezónnych pracovníkov; celkový počet
je teraz 4 500);
3. sa vo vzťahu k žiadateľom o azyl pripraví pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý umožní
žiadateľom o azyl, ktorých žiadosť o azyl je v progrese, pracovať v poľnohospodárstve
a lesníctve; táto zmena a doplnenie bude dočasne účinná do 31. októbra 2020.
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Opatrenia na ochranu domáceho trhu v oblasti poľnohospodárskych surovín a potravín
v súvislosti s pandémiou COVID-19
V súvislosti s pandémiou COVID-19 Fínsko nezaviedlo mechanizmy, ktoré
ovplyvňujú

fungovanie

vnútorného

trhu

alebo

vnútroštátnu

cenovú

reguláciu

poľnohospodárskych výrobkov alebo potravín.
V platnosti je už existujúci zákon o bezpečnosti dodávok, ktorý reguluje zabezpečenie
finančných funkcií a súvisiacich technických systémov nevyhnutných pre živobytie
obyvateľstva, hospodárstvo krajiny a národnú obranu v núdzových stavoch a podobných
vážnych narušeniach.
Na zabezpečenie bezpečnosti dodávok za akýchkoľvek podmienok si Fínsko udržiava
dostatočnú pripravenosť na výrobu komodít a riadenie výroby, distribúcie, spotreby a
zahraničného obchodu. Štátne rezervné zásoby obsahujú suroviny a výrobky potrebné na
výrobu, ktorá podporuje živobytie obyvateľstva, jeho funkčnosť podnikov a národnej obrany
a medzinárodné zmluvné záväzky Fínska týkajúce sa bezpečnosti dodávok.
Rezervné zásoby štátu obsahujú aj obilie na zabezpečenie domácich dodávok v
prípade vážnych porúch a núdzových stavov. Množstvo obilia, ktoré je k dispozícii v
zásobách, zodpovedá najmenej šiestim mesiacom priemernej ľudskej spotreby. Rezervné
zásoby zahŕňajú aj semená na prvovýrobu, kŕmne bielkoviny a ďalšie základné vstupy. Na
záhradníctvo a údržbu odrôd je vyčlenených dostatočné množstvo finančných prostriedkov.
Fínsko však zatiaľ neplánuje použiť tieto rezervné zásoby.

Francúzsko

Vláda vyzvala obyvateľov, ktorí prišli o prácu alebo nemôžu pracovať kvôli šíreniu
koronavírusu, aby pomohli poľnohospodárom so zberom sezónnych plodín. Minister
poľnohospodárstva zdôraznil potrebu poľnohospodárskeho vlastenectva.
Vo Francúzsku úrady zatvorili tradičné trhy, čo je podľa Národnej federácie francúzskych
trhov ekonomickou katastrofou pre francúzskych farmárov. Minister financií preto vyzval
francúzske potravinové reťazce, aby boli "ekonomickými patriotmi" a nakupovali potraviny
predovšetkým od miestnych farmárov.10
EURACTIV, COVID-19: France calls unemployed to work in fields as borders stay closed. Dostupné on-line na:
https://www.euractiv.com/section/coronavirus/news/covid-19-france-calls-unemployed-to-work-in-fields-asborders-stay-closed/?_ga=2.19396351.657636410.1588675363-465951918.1588675363, [cit. 20.05.2020]
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Holandsko
Sezónne zamestnávanie v poľnohospodárstve vo všeobecnosti (nielen počas pandémie
COVID-19)
Zavedením nového Zákonníka práce chce vláda dosiahnuť vyváženie holandského trhu
práce. Je to reakcia na nové zákony o zamestnanosti, ktoré nadobudli účinnosť v roku 2015.
Hlavným cieľom nového zákona je zvrátiť situáciu vzhľadom na zvyšujúci sa počet
krátkodobých pracovných zmlúv na dobu určitú a zatraktívniť, aby zamestnávatelia ponúkali
trvalé pracovné ponuky na dobu neurčitú.
Sezónne zamestnávanie v poľnohospodárstve v súvislosti s pandémiou COVID-19

Ministerstvo poľnohospodárstva, prírody a kvality potravín dočasne poistí
prevádzkový

kapitál

poskytnutý

poľnohospodárskym

podnikom

a

záhradníckym

spoločnostiam v rámci schémy “Guarantee SME Loans” pre malé a stredné podniky. Týmto
spôsobom bude vláda pôsobiť ako ručiteľ za pôžičky poskytnuté farmám. Vláda sa snaží
zabezpečiť, aby sa rozsah tohto systému v krátkodobom horizonte rozšíril.

Chorvátsko
Sezónne zamestnávanie v poľnohospodárstve vo všeobecnosti (nielen počas pandémie
COVID-19)
Sezónne zamestnávanie v poľnohospodárstve upravuje zákon o trhu práce (č. 118/18;
články 78 - 81), vyhláška o obsahu a forme sezónnej pracovnej zmluvy (č. 28/19) a rozhodnutie
o minimálnej mzde sezónneho pracovníka v poľnohospodárstve.
Sezónne zamestnanie v poľnohospodárstve predstavuje činnosť, ktorá nepresiahne 90
dní v priebehu 12-tich po sebe nasledujúcich mesiacoch. Zmluva definuje maximálne trvanie
pracovného dňa (12 hodín), dennú prestávku (30 minút), denný (12 hodinový) a týždenný
odpočinok (24 hodín).
Sezónny pracovník v poľnohospodárstve je povinný do konca roka predložiť údaje o
sezónnom zamestnaní chorvátskemu inštitútu sociálneho poistenia na účely určenia
dôchodkových práv. Minimálna denná čistá mzda v roku 2020 je 93,25 HRK (cca 12,3 EUR),
najvyššia mzda nie je regulovaná.
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Sezónne zamestnávanie v poľnohospodárstve v súvislosti s pandémiou COVID-19

V súčasnosti neexistujú žiadne vnútroštátne opatrenia ani osobitný právny rámec,
ktorý by poľnohospodárom pomohol vyrovnať sa s nedostatkom pracovnej sily v
poľnohospodárstve alebo s ochranou domáceho trhu, ani v rámci osobitných opatrení
týkajúcich sa COVID-19.

Opatrenia na ochranu domáceho trhu v oblasti poľnohospodárskych surovín a potravín
v súvislosti s pandémiou COVID-19
Platby nájomných a koncesných poplatkov za využívanie štátnej poľnohospodárskej
pôdy boli odložené. Bolo prijaté rozhodnutie o mimoriadnom intervenčnom nákupe
nadbytočného mlieka od malých mliekarní. Bolo schválené rozhodnutie o programe podpory
pre prvovýrobcov v rastlinných a živočíšnych odvetviach vo výške 53 miliónov HRK (cca 7
miliónov EUR). Ministerstvo poľnohospodárstva začalo pracovať na vytvorení digitálneho
trhoviska pre domáce poľnohospodárske výrobky.

Írsko
Sezónne zamestnávanie v poľnohospodárstve vo všeobecnosti (nielen počas pandémie
COVID-19)
Sezónni pracovníci sú chránení zákonom o ochrane zamestnancov (práca na dobu určitú)
z roku 2003,11 ktorý vyžaduje, aby sa so zamestnancami v pracovnom pomere na dobu určitú
zaobchádzalo rovnako ako s podobnými zamestnancami na dobu neurčitú. Zamestnanec na
dobu určitú je osoba, ktorá uzavrela pracovnú zmluvu so zamestnávateľom, ak je koniec
pracovnej zmluvy určený objektívnou podmienkou, ako je príchod k určitému dátumu,
splnenie konkrétnej úlohy alebo výskyt konkrétnej udalosti. Pojem „zamestnanec na dobu
určitú“ nezahŕňa zamestnancov v počiatočnom odbornom vzdelávaní alebo v učňovských
programoch, ani zamestnancov, ktorých pracovná zmluva bola uzatvorená v rámci verejne
podporovaného programu odbornej prípravy, integrácie alebo rekvalifikácie.
V Írsku neplatia žiadne osobitné právne predpisy týkajúce sa sezónneho
zamestnávania pre poľnohospodárstvo alebo potravinársky priemysel.

Zákon zákonom o ochrane zamestnancov (práca na dobu určitú) je v anglickom jazyku dostupný on-line na:
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2003/act/29/enacted/en/html.
11
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Sezónne zamestnávanie v poľnohospodárstve v súvislosti s pandémiou COVID-19
Neexistujú žiadne osobitné právne predpisy pre sezónnych poľnohospodárskych
pracovníkov v rámci pandémie COVID-19.

Od 20. apríla 2020 ministerstvo poľnohospodárstva zaviedlo nábor pracovníkov medzi
nezamestnanými írskymi občanmi, aby v prípade potreby pracovali ako sezónni
poľnohospodárski pracovníci.

Od všetkých sezónnych pracovníkov prichádzajúcich do Írska zo zahraničia sa
očakáva, že podpíšu formulár cestujúcich o verejnom zdraví a sami sa izolujú na 14 dní.
Opatrenia na ochranu domáceho trhu v oblasti poľnohospodárskych surovín a potravín
v súvislosti s pandémiou COVID-19
Farmári na plný úväzok, ktorí prestali obchodovať (t. j. nie sú schopní predávať alebo
kupovať zvieratá, plodiny, alebo iné produkty) v dôsledku pandémie, a farmári na čiastočný
úväzok, ktorí stratili zamestnanie mimo farmy v dôsledku pandémie, majú nárok na platbu
od vlády na pokrytie strát v nezamestnanosti vo výške 350 EUR týždenne.
Minister poľnohospodárstva, potravinárstva a námorníctva vydal 30. apríla 2020 vyhlásenie
ku Covid-19 na hodine otázok v dolnej komore parlamentu:


Vláda podporuje podniky na preorientovanie ich produkcie na maloobchodný trh,
poskytuje potravinárskym spoločnostiam ďalšie marketingové podpory a školenia,
ktoré im majú pomôcť pri prechode na online predaj.



Začala reklamná kampaň propagujúca kvalitné írske mäso, ryby a mliečne výrobky
prostredníctvom televíznych reklám a návrhov receptov online.



Vláda tiež sprístupnila prevádzkový kapitál na podporu investícií. Schéma pôžičiek
na prevádzkový kapitál spolufinancovaná ministerstvom poskytne ďalších 250
miliónov EUR na pôžičky na prevádzkový kapitál. Z toho asi 100 miliónov EUR bude
vyčlenených pre spoločnosti v agropotravinárskom sektore. Rozšírená schéma
budúceho rastu pôžičiek poskytuje dodatočný úverový kapitál vo výške 80 miliónov
EUR na investície v agropotravinárskom sektore vrátane poľnohospodárov a
rybárov.



Malým podnikom sú poskytované konkurencieschopné pôžičky na prevádzkový
kapitál a maximálna výška úveru sa zvýšila na 50 000 EUR. Toto financovanie môžu
využívať poľnohospodári a rybári.
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Litva
Sezónne zamestnávanie v poľnohospodárstve vo všeobecnosti (nielen počas pandémie
COVID-19)
Podľa článku 66 odsek 1 pododsek 8 Zákonníka práce je sezónna pracovná zmluva
jedným z druhov pracovných zmlúv. Článok 100 „Sezónna pracovná zmluva“, ods. 1 a 2,
Zákonníka práce stanovuje, že sezónne zamestnanie je zamestnanie, ktoré sa kvôli prírodným
a klimatickým podmienkam nevykonáva celoročne, ale počas určitých období/ročných
období, pričom nepresahuje dĺžku 8 mesiacov počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.
Podľa špecifikujúceho nariadenia vlády sa sezónna pracovná zmluva môže uzatvárať na jednu
sezónu nepresahujúcu 8 mesiacov za rok alebo na niekoľko sezón, alebo na dobu neurčitú.
Zákon o poskytovaní poľnohospodárskych a lesníckych služieb upravuje poskytovanie
odmien dočasných alebo jednorazových služieb v oblasti poľnohospodárstva a lesníctva, pre
ktoré nie sú vyžadované špecifické zručnosti, kvalifikácie, povolenia, osvedčenia, školenia
alebo kurzy. Článok 5 ods. 1 a 2 ustanovuje, že jeden poskytovateľ služieb je oprávnený
poskytovať poľnohospodárske a lesnícke služby jedinému príjemcovi služieb najviac 60 dní
alebo, ak poskytovateľ služieb poskytuje poľnohospodárske a lesnícke služby viacerým
príjemcom, najviac 90 dní za kalendárny rok, bez ohľadu na počet hodín poskytovaných
poľnohospodárskym a lesníckym službám za deň.
Sezónna práca cudzincov je upravená zákonom o právnom postavení cudzincov a
súvisiacimi predpismi. Cudzinec má právo požiadať o schengenské vízum, ak mu bolo
udelené povolenie na sezónne práce na obdobie 90 dní. Pracovné povolenie sa môže udeliť
cudzincovi, ktorý má v úmysle vykonávať prácu sezónneho charakteru, ak v Litve nie je
vhodný pracovník. Pracovné povolenie sa môže predĺžiť raz, ak cudzinec predĺži sezónnu
pracovnú zmluvu s tým istým zamestnávateľom alebo nové povolenie možno udeliť, ak sa
sezónna pracovná zmluva uzavrie s iným zamestnávateľom.
Sezónne zamestnávanie v poľnohospodárstve v súvislosti s pandémiou COVID-19
V súvislosti s pandémiou COVID-19 neexistujú žiadne konkrétne opatrenia ani
rozhodnutia o sezónnom zamestnávaní.
Opatrenia na ochranu domáceho trhu v oblasti poľnohospodárskych surovín a potravín
v súvislosti s pandémiou COVID-19
Parlament dňa 7. apríla 2020 v rámci skráteného legislatívneho konania prijal zmeny
a doplnenia zákona o civilnej ochrane, aby v prípade potreby počas mimoriadnej situácie bolo
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možné dočasne stanoviť maximálne ceny za najdôležitejšie tovary a služby a aby boli taktiež
zavedené ďalšie potrebné obmedzenia súvisiace s predajom tovaru a poskytovaním služieb
(napr. počet predaných kusov, dočasné zákazy vývozu tovaru z Litovskej republiky, atď.).
Podľa nových ustanovení má Vládna núdzová komisia (analogicky ku krízovému štábu) právo
zostaviť zoznam základných tovarov a služieb a poveriť Štátny úrad pre ochranu práv
spotrebiteľa, aby monitoroval zmeny cien a dostupnosti týchto tovarov a služieb. V prípade
nedostatku tovaru alebo služieb nevyhnutných pre obyvateľov, zneužitia stanovovania cien
tovaru ich výrobcami alebo predávajúcimi, či služieb ich poskytovateľmi, budú príslušné
informácie poskytnuté ďalej vládnej komisii, ktorá je oprávnená odporučiť vláde, aby prijala
rozhodnutie o úprave určitých cien a o zavedení podmienok predaja alebo iných obmedzení.
Pred prijatím rozhodnutia musí vláda posúdiť stanovisko predložené Radou pre hospodársku
súťaž. Vyššie uvedené ustanovenia o regulácii cien sa však nakoniec nepoužijú, pretože
prezident Litovskej republiky vrátil tento zákon späť do parlamentu na opakované
prerokovanie. Nakoniec sa dňa 28. apríla 2020 parlament rozhodol tento návrh neprijať
(resp. prezidentské veto nebolo prelomené).

Lotyšsko
Sezónne zamestnávanie v poľnohospodárstve vo všeobecnosti (nielen počas pandémie
COVID-19)
V Lotyšsku je sezónne zamestnávanie v poľnohospodárstve a potravinárstve upravené
v Zákonníku práce, ktorý stanovuje, že pracovnú zmluvu je možné uzavrieť na určité obdobie s
cieľom vykonávať určitú krátkodobú prácu ako je napríklad sezónna práca. Obdobie, na ktoré
je uzatvorená pracovná zmluva na vykonávanie sezónnych prác (vrátane predĺženia tohto
obdobia), nesmie presiahnuť 10 mesiacov v rámci jedného roka.
Sezónne zamestnávanie v poľnohospodárstve v súvislosti s pandémiou COVID-19
V súčasnosti neexistujú žiadne vnútroštátne schémy, opatrenia alebo osobitný právny
rámec, ktorý by poľnohospodárom pomohol vyrovnať sa s nedostatkom pracovnej sily a
zaistiť sezónnych pracovníkov; neboli zatiaľ prijaté žiadne konkrétne opatrenia týkajúce sa
situácie s COVID-19.
Počas tejto mimoriadnej situácie, v ktorej niektorí ľudia dočasne prišli o prácu z
dôvodu opatrení na prevenciu šírenia COVID-19, ministerstvo poľnohospodárstva týchto ľudí
vyzýva, aby sa ujali možnosti nájsť si prácu na farmách a v podnikoch.
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Niektoré lotyšské farmy majú nedostatok pracovnej sily a ponúkajú stálu aj sezónnu
prácu v rôznych poľnohospodárskych odvetviach. V súčasnosti registruje Štátna zamestnanecká
agentúra približne 700 voľných pracovných miest v poľnohospodárstve. Odhaduje sa, že v
poľnohospodárskej sezóne 2020 budú môcť záhradnícke a ovocinárske odvetvia zamestnávať
až 2 000 ľudí.
Opatrenia na ochranu domáceho trhu v oblasti poľnohospodárskych surovín a potravín
v súvislosti s pandémiou COVID-19
Vláda podporila vyčlenenie 45,5 milióna EUR zo štátneho rozpočtového programu
„pohotovostné fondy“ s cieľom zabezpečiť kontinuitu poľnohospodárskej, rybárskej a
potravinárskej výroby a udržať likviditu ich podnikov v tejto núdzovej situácii, ktorá bola
vyhlásená v súvislosti s COVID-19.
Vláda vydelila poľnohospodárskemu sektoru 45,5 milióna EUR kvôli negatívnym
dopadom aktuálnej situácie, z čoho najviac prostriedkov bolo alokovaných vývozcom mlieka.
Z celkovej sumy bude 35,5 milióna EUR k dispozícii pre prvovýrobcov, spracovateľov a pre
spoločnosti a inštitúcie, ktoré poskytujú stravovacie služby vo vzdelávacích zariadeniach.
Predpokladá sa, že jednorazová podpora bude k dispozícii tým poľnohospodárom, ktorí sa
zaoberajú výrobou mlieka, hovädzím dobytkom a ošípanými na výkrm. Podpora
mliekarenských fariem sa poskytuje vo výške 12,5 milióna EUR a poľnohospodár bude môcť
získať maximálne 86 EUR na dojnicu. Tri milióny EUR sú vyčlenené pre producentov
hovädzieho dobytka a 3,5 milióna EUR pre chovateľov ošípaných. Jednorazová podpora bude
poskytnutá školským stravovacím zariadeniam a pestovateľom zeleniny. Na druhej strane tí
výrobcovia potravín na priamu spotrebu a prvovýrobcovia, ktorých zásoby nepredaného
tovaru sa zvýšili o 25% v marci, apríli, máji a júni tohto roku alebo ktorých čistý obrat klesol o
25% v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, budú môcť získať aj krízovú podporu.
Podporu vyplatí služba na podporu vidieka, pričom zhodnotí situáciu svojich potenciálnych
príjemcov v minulosti a v súčasnosti s dôkladným monitorovaním s cieľom zabrániť
neoprávneným nákladom na podporu.

Luxembursko
Sezónne zamestnávanie v poľnohospodárstve vo všeobecnosti (nielen počas pandémie
COVID-19)
Spoločnosť, ktorá musí vykonávať určitú prácu opakovane, každý rok, v rovnakom
období, podľa ročného obdobia alebo životného štýlu (napr. cestovný ruch), môže
zamestnávať pracovníkov pomocou sezónnych zmlúv. Sezónne zmluvy sú osobitným typom
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pracovnej zmluvy na dobu určitú, na ktorú sa vzťahujú osobitné pravidlá. Zámerom nie je
kompenzovať pravidelné zvyšovanie bežnej činnosti spoločnosti, ale vykonávať konkrétne
práce, ktoré sa nevykonávajú počas celého roka. V období 12 po sebe nasledujúcich mesiacov
sa sezónna zmluva nemôže uzavrieť na obdobie dlhšie ako 10 mesiacov.
Sezónne zamestnávanie v poľnohospodárstve v súvislosti s pandémiou COVID-19
Vzhľadom na vývoj ochorenia COVID-19 vláda zaviedla dňa 18. marca 2020
preventívne opatrenia, ktoré ovplyvňujú aj odvetvie poľnohospodárstva. Vláda zabezpečuje,
aby sa všeobecné poľnohospodárske a potravinárske činnosti nezastavovali. To znamená, že
poľnohospodári a odborníci v poľnohospodárskom sektore môžu pokračovať vo svojich
činnostiach v plnom rozsahu za predpokladu, že dodržiavajú preventívne opatrenia. To
zahŕňa aj skutočnosť, že sezónne zamestnávanie zostáva povolené za rovnakých právnych
podmienok ako predtým.

Bola vytvorená platforma, kde spoločnosti môžu zverejňovať svoje potreby. Spolu s
Poľnohospodárskou komorou sa vykonal súpis potrieb a potrebných profilov pre zamestnanie.
Ministerstvo poľnohospodárstva tiež trvala na tom, aby hranice so susednými
krajinami ostali naďalej otvorené, aby sa zabezpečilo, že pracovníci pracujúci v dôležitom
sektore, ako je poľnohospodárstvo a potravinársky priemysel, budú mať povolenie ísť do
práce.

Opatrenia na ochranu domáceho trhu v oblasti poľnohospodárskych surovín a potravín v
súvislosti s pandémiou COVID-19
Neboli prijaté žiadne opatrenia.

Maďarsko
Sezónne zamestnávanie v poľnohospodárstve vo všeobecnosti (nielen počas pandémie
COVID-19)
Poľnohospodársky a potravinársky priemysel má osobitné požiadavky zamestnanosti,
existuje veľa faktorov, s ktorými musia zamestnanci počítať: počasie, extrémne pracovné
podmienky, iný ako 8-hodinový pracovný čas, tvrdá fyzická práca, atď. Existujú odvetvia
náročné na manuálnu prácu, ako napríklad chov zvierat, pestovanie ovocia a zeleniny,
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okrasných rastlín (rezané kvety a okrasné rastliny, stromy a cibuľky), takže poľnohospodári
musia najímať okrem stálych pracovníkov tiež sezónnych pracovníkov. Vrcholové obdobie
pracovného dopytu súvisí s jarnou a letnou úrodou.
Sezónne zamestnávanie upravuje zákon o zjednodušenom zamestnávaní (zákon LXXV z
roku 2010). Je to krátkodobý atypický pracovný vzťah medzi zamestnávateľom a
zamestnancom s menšími administratívnymi úlohami a priaznivým rozdelením daňového
zaťaženia. Rozlišujú sa dva typy krátkodobého zamestnania: (1) sezónna práca v
poľnohospodárstve alebo v cestovnom ruchu a (2) príležitostná práca. Zákon definuje sezónnu
poľnohospodársku prácu ako prácu v rastlinnej výrobe, lesníctve, chove zvierat, rybolove,
poľovníctve, ako aj manipuláciu s poľnohospodárskymi výrobkami a ich balenie. Podľa
zákona je dĺžka zamestnania na dobu určitú maximálne na 120 dní v roku. Pracovná zmluva
sa začína jej ohlásením Národnej daňovej a colnej správe Maďarska online alebo telefonicky. Toto
oznámenie sa musí urobiť najneskôr pred začiatkom práce.
V Maďarsku môžu sezónnu poľnohospodársku prácu vykonávať aj pracovníci z tretích
krajín (nariadenie vlády č. 445/2013). Nariedenie definuje odvetvie poľnohospodárstva ako
sektor pokrývajúci rastlinnú výrobu, chov zvierat, rybolov a lesné hospodárstvo. Trvanie
sezónneho zamestnania konkrétneho štátneho príslušníka tretej krajiny nesmie prekročiť 180
dní v rámci daného dvanásťmesačného obdobia bez ohľadu na to, či sa vykonáva na základe
sezónneho pracovného povolenia alebo kombinovaného povolenia.
Sezónne zamestnávanie v poľnohospodárstve v súvislosti s pandémiou COVID-19
V súvislosti s pandémiou COVID-19 existuje viacero opatrení. V niektorých
poľnohospodárskych odvetviach (ovocie a zelenina, napr. špargľa, jahody, atď.) sa vrcholná
sezóna výroby prekrýva s obdobím pandémie. Podľa niektorých odhadov 20 až 30 tisíc
sezónnych pracovníkov prichádza každoročne do Maďarska najmä z Rumunska, Ukrajiny a
Srbska.
Vláda prijala od 11. marca 2020 niekoľko nariadení. V spolupráci s Maďarskou
poľnohospodárskou komorou sa zohľadňuje záujem poľnohospodárov. Ide najmä o nasledujúce
4 nariadenia.
1) Nariadenie vlády č. 71/2020 z 27. marca 2020 o obmedzení pohybu osôb
§ 3 Opustenie bydliska, miesta pobytu alebo súkromného domu sa povoľuje iba
v odôvodnených prípadoch.
§ 4 (1) Dôvody podľa § 3 sú:
a)

vykonávanie

pracovných,

odborných

povinností,

ekonomických,

poľnohospodárskych a lesníckych činností a nakupovanie v obchode, v ktorom sa
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predávajú materiály a zariadenia potrebné na vykonávanie týchto činností (najmä v
obchode, v ktorom sa predáva technické tovary alebo stavebné materiály a zariadenia);
h) nakupovanie v obchode, kde sa predáva krmivo a krmivo pre domáce zvieratá;
i) nakupovanie v poľnohospodárskom sklade, vrátane obchodu s hnojivom
a bitúnkom;
j) nakupovanie na trhu a na miestnom trhu poľnohospodárov.
2) Pre pracovníkov dochádzajúcich do pohraničných oblastí (za každodennou prácou
do 30 km) je povolené prekročiť hranicu do všetkých susedných krajín len so
zvláštnym povolením.
3) Nariadenie vlády č. 122/2020 zo 16. apríla 2020 o uplatňovaní určitých ustanovení o
poľnohospodárskej regulácii počas mimoriadnej situácie v rámci akčného plánu ochrany
hospodárstva Maďarska: týmto nariadením sa zvýšil časový rámec sezónnej práce na
dobu nepresahujúcu 180 dní v roku a 20 dní v mesiaci.
4) V dôsledku pandémie COVID-19 sa predpokladá, že aj v Maďarsku dôjde k strate
pracovných miest v odvetví cestovného ruchu a stravovania. Ministerstvo
poľnohospodárstva vytvorilo novú platformu munkaszuret.hu, ktorá má pomôcť
poľnohospodárom a zamestnávateľom v poľnohospodárstve alebo podnikom
zapojeným do potravinárskom reťazca nájsť potrebných sezónnych pracovníkov. Po
registrácii môžu zamestnávatelia ponúkať rôzne pracovné príležitosti (napr. pre
oblasti plodiny, ovocie, zelenina, bravčové mäso, hydina atď.).
Opatrenia na ochranu domáceho trhu v oblasti poľnohospodárskych surovín a potravín
v súvislosti s pandémiou COVID-19
Neexistuje právny rámec na ochranu domáceho trhu, ale exituje veľa (občianskych)
iniciatív na podporu domácej spotreby produktov maďarských poľnohospodárov.
Maďarská produktová nezisková spoločnosť s.r.o (HCA) v rámci svojej novej kampane
podporuje nákup domácich výrobkov a využívanie domácich služieb. Do akcie sa môže
zapojiť každý, čím pomôže prekonať ekonomické ťažkosti spôsobené pandémiou a zachovať
pracovné miesta. Táto kampaň má motto: „Nakupujte a bráňte výrobky vyrobené na domácom
trhu!“
Dňa 14. apríla 2020, minister poľnohospodárstva uviedol, že miestne samosprávy
môžu znovu otvoriť trhy a spustila sa aj webová stránka, aby sa na sezónnej
poľnohospodárskej práci mohlo zúčastniť čo najviac ľudí. V duchu solidarity požiadal aj
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obchodné

reťazce

o

zintenzívnenie

spolupráce

s

domácimi

dodávateľmi

v

poľnohospodárskom a potravinárskom priemysle.
V marci 2020 boli typické panické nákupy, takže pri niektorých výrobkoch dopyt
presahoval ponuku (napr. toaletný papier, droždie, mäso atď.). Prostredníctvom
internetových správ šírených o predražovaní na niektorých trhoch tak orgány vykonávali
pravidelné a opakované inšpekcie. Ministerstvo pre inovácie a technológie opísalo konkrétny
prípad: mäsiar z jedného z najväčších trhov v Budapešti predával kuracie prsia za 2800 HUF /
kg (~ 8 EUR) pričom bežná cena je 1500 HUF; teraz musí zaplatiť pokutu 300 000 HUF.

Nemecko
Sezónne zamestnávanie v poľnohospodárstve vo všeobecnosti (nielen počas pandémie
COVID-19)
V Nemecku je každoročne podľa odhadov potrebných zhruba 300 000 sezónnych
pracovníkov, pričom väčšina z nich prichádza z Poľska a Rumunska. Sezónne zamestnanie
upravuje zákon o čiastočnom a dočasnom zamestnaní, ktorý reguluje dočasné zamestnávanie ako
výnimku z trvalého zamestnania (§ 14 ods. 1 zákona). Podľa § 8 je krátkodobé zamestnanie
obmedzené najviac na 3 mesiace alebo 70 pracovných dní v kalendárnom roku.
Na zamestnávanie sezónnych pracovníkov neexistujú žiadne osobitné predpisy v
oblasti pracovného práva. Domáci a zahraniční sezónni pracovníci podliehajú rovnakým
pracovným podmienkam ako ostatní pracovníci, majú nárok na minimálnu mzdu vo výške
9,35 EUR za hodinu, v súlade so zákonom o minimálnej mzde. Takisto neexistujú žiadne
obmedzenia týkajúce sa prijímania sezónnych pracovníkov z členských štátov EÚ.
Sezónne zamestnávanie v poľnohospodárstve v súvislosti s pandémiou COVID-19
Spolkové ministerstvo vnútra 25. marca 2020 nariadilo, aby sezónni pracovníci a
pracovníci v oblasti zberu nemali povolený vstup do Nemecka v rámci existujúcich
hraničných kontrol až do ďalšieho oznámenia.
Pretože sezónni pracovníci sú v poľnohospodárstve potrební, 2. apríla 2020 sa
ministerstvo rozhodlo zosúladiť požiadavky ochrany pred infekciou s poľnohospodárskymi
požiadavkami. V apríli a máji 2020 môže na územie Nemecka vstúpiť až 40 000 sezónnych
pracovníkov. Z dôvodov ochrany pred nákazou by zahraniční sezónni pracovníci mali
prichádzať letecky iba na určené letiská, aby sa vyhli dlhému cestovaniu autobusom po
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Európe. Sezónni zamestnanci sú vyzdvihovaní na letisku spoločne (nie je možný individuálny
príchod).
Nemecké

združenie

poľnohospodárov

aktivovalo

webovú

stránku

https://saisonarbeit2020.bauernverband.de. Na tejto stránke spoločnosti registrujú konkrétne
termíny vstupu pre sezónnych pracovníkov, ktorí prichádzajú do Nemecka lietadlom. Tieto
údaje sa posielajú spolkovej polícii.
Zdravotnú kontrolu pri vstupe do krajiny zabezpečujú zamestnávatelia, vykonáva ju
zdravotnícky personál podľa štandardizovaného postupu. Výsledky sa zasielajú miestnemu
zdravotníckemu zariadeniu.
Noví sezónni zamestnanci

musia žiť a pracovať prísne oddelene od ostatných

zamestnancov počas prvých 14 dní. Počas tohto obdobia tiež nemôžu opustiť priestory
spoločnosti (musia zostať v karanténe). Je povinné rozdeliť zamestnancov do tímov na
ubytovaní a tiež do stálych pracovných skupín. Počas práce sa musia dodržiavať minimálne
odstupy, alebo ak to nie je možné, musia sa nosiť alebo používať rukavice alebo ochranné fólie.
Na ubytovanie sa vzťahujú tiež prísne hygienické opatrenia.
V prípade dôvodného podozrenia, že je pracovník infikovaný koronavírusom, musí sa
okamžite izolovať a kontaktovať lekára, aby sa mohol vykonať test. Okrem toho musí byť
izolovaný a tiež testovaný na vírus celý jeho tím.
Nemecké ministerstvo zahraničných vecí spustilo internetovú platformu "Das Land
hilft", "Zem pomáha", ktorá spája poľnohospodárov hľadajúcich pracovníkov.12

Poľsko
Sezónne zamestnávanie v poľnohospodárstve vo všeobecnosti (nielen počas pandémie
COVID-19)
V

poľskom

Zákonníku práce

neexistuje

definícia

„sezónneho

zamestnania“.

Zamestnanec je zamestnaný pre sezónnu prácu na základe pracovnej zmluvy na dobu určitú.
Táto forma zmluvy označuje dátum, na ktorý sa zmluva uzatvára. Po tomto dátume bude
zmluva ukončená. Pracovná zmluva je predmetom sociálneho (dôchodkové, invalidné,
nemocenské a úrazové) a zdravotného poistenia. Zmluva zaručuje práva zamestnanca

12

Das Land hilft. Dostupné na on-line na: https://www.daslandhilft.de/, [cit. 20.05.2020]
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stanovené v Zákonníku práce (napr. právo na platenú dovolenku, kompenzáciu v prípade
choroby).
S účinnosťou od roku 2018 poľský parlament zmenil a doplnil zákon o sociálnom poistení
poľnohospodárov (zákon z 20. decembra 1990). Novela upravuje nový typ občianskoprávnej
zmluvy tzv. zmluvu o pomoci pri zbere úrody medzi poľnohospodárom, ktorý riadi farmu,
a osobou, ktorá poskytuje pomoc pri zbere úrody a nazýva pomocník. Zmluva o pomoci pri
zbere úrody sa používa na pomoc poskytovanú pri zbere úrody, ktorá sa vzťahuje aj na
činnosti priamo súvisiace so zberom ovocia a zeleniny. Zmluva o pomoci pri zbere úrody sa
uzatvára na obdobie nepresahujúce 180 dní v kalendárnom roku.
Sezónne zamestnávanie v poľnohospodárstve v súvislosti s pandémiou COVID-19
Podporné opatrenia v súvislosti so šírením vírusu SARS-CoV-2 sú regulované
v zákone z 31. marca 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o konkrétnych riešeniach súvisiacich s
prevenciou COVID-19, inými infekčnými chorobami a krízovými situáciami, ktoré spôsobujú.
Zákon okrem iného zahŕňa ďalšie riešenia pobytu a zamestnávania cudzincov, ktorí
tvoria významné percento sezónnych pracovníkov. Platí to aj pre ľudí, ktorí majú povolenie
na trvalý alebo prechodný pobyt.
Okrem toho môžu do Poľska vstúpiť osoby s povolením trvalého pobytu alebo
s povolením pobytu rodinného príslušníka. Cudzinci sa po vstupe do Poľska podrobia 14dňovej domácej karanténe.
Pobyt cudzincov je možný aj po zániku legálneho pobytu do konca tridsiateho dňa
nasledujúceho po dátume zrušenia epidemickej hrozby alebo epidemického stavu (§ 15zd ods.
1 uvedeného zákona). To isté platí pre pracovné povolenia (§ 15zzq ods. 3 uvedeného zákona).
Vyššie uvedené riešenie umožňuje predĺžiť legálny pobyt bez podania žiadosti alebo vydania
povolenia.
Opatrenia na ochranu domáceho trhu v oblasti poľnohospodárskych surovín a potravín
v súvislosti s pandémiou COVID-19
V súčasnosti sa pripravujú nové núdzové opatrenia na ochranu domáceho trhu v
oblasti poľnohospodárskych surovín a potravín. V súčasnosti nie sú tieto nové riešenia úplne
dokončené.
Avšak podľa čl. 8a zákona z 2. marca 2020 o osobitných riešeniach týkajúcich sa prevencie a
boja proti COVID-19, ďalším infekčným chorobám a krízovým situáciám, ktoré spôsobujú (č. 2020.374),
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je možné, aby minister hospodárstva po dohode s ministrom zdravotníctva a ministrom
poľnohospodárstva a rozvoja vidieka rozhodol o stanovení maximálnych cien alebo
maximálnych veľkoobchodných a maloobchodných marží používaných pri predaji tovaru
alebo služieb, ktoré sú významné z hľadiska ochrany ľudského zdravia alebo bezpečnosti
alebo životných nákladov domácností. K dnešnému dňu nedošlo k nekontrolovanému
zvýšeniu alebo špekuláciám a takéto nariadenie nebolo vydané.

Portugalsko
Sezónne zamestnávanie v poľnohospodárstve vo všeobecnosti (nielen počas pandémie
COVID-19)
V Portugalsku upravuje sezónnu prácu Zákonník práce, ktorý stanovuje:
Článok 140 - Prípustnosť pracovnej zmluvy na dobu určitú
Pracovnú zmluvu na dobu určitú možno uzavrieť iba na uspokojenie dočasných
potrieb, objektívne definovaných zamestnávateľom, a to len na obdobie nevyhnutne potrebné
na uspokojenie týchto potrieb.
Článok 142 - Osobitné prípady veľmi krátkodobej pracovnej zmluvy
Ide o pracovnú zmluvu, ktorá pomáha čeliť výnimočnej a podstatne zvýšenej činnosti
spoločnosti, v ktorej ročnom cykle sa vyskytuje nepravidelnosť vyplývajúca z činnosti trhu
alebo štrukturálnej povahy, ktorú nemožno zabezpečiť stálou štruktúrou, hlavne ide o
sezónne činnosti v poľnohospodárskom sektore a v cestovnom ruchu. V týchto prípadoch
nesmie celkové trvanie zmlúv na dobu určitú uzatvorených medzi tým istým pracovníkom a
zamestnávateľom prekročiť 70 pracovných dní v kalendárnom roku.
Vyhláška Ministerstva práce č. 745/2018 zo 17. januára ustanovuje zoznam odvetví
zamestnanosti so sezónnou činnosťou. Sú to:


poľnohospodárstvo, živočíšna výroba, poľovníctvo, lesníctvo a rybolov,



ubytovanie, stravovanie a podobné,



potravinársky, nápojový a tabakový priemysel,



veľkoobchod a maloobchod,



stavebníctvo,



pozemná doprava.

Sezónne zamestnávanie v poľnohospodárstve v súvislosti s pandémiou COVID-19
V rámci pandémie COVID-19 zatiaľ nie sú prijaté žiadne opatrenia týkajúce sa sezónnej práce.
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Opatrenia na ochranu domáceho trhu v oblasti poľnohospodárskych surovín a potravín
v súvislosti s pandémiou COVID-19
Žiadne opatrenia.

Rakúsko
Sezónne zamestnávanie v poľnohospodárstve vo všeobecnosti (nielen počas pandémie
COVID-19)
Pre sezónnych pracovníkov z EÚ neexistujú žiadne osobitné ustanovenia o prístupe k
sezónnemu zamestnávaniu. Majú rovnaké zaobchádzanie ako rakúski štátni príslušníci,
pokiaľ ide o mzdové a pracovné podmienky, ako aj sociálne poistenie.
Sezónne zamestnávanie pracovníkov z tretích krajín si vyžaduje povolenie na sezónne
zamestnanie, ktoré možno získať iba v poľnohospodárskom/lesníckom odvetví alebo
cestovnom ruchu (a iba v rámci príslušných kvót stanovených pre tieto odvetvia
prostredníctvom osobitného predpisu). Povolené maximálne trvanie týchto pracovných
povolení nesmie prekročiť obdobie 6 mesiacov. V období 12 po sebe idúcich mesiacov možno
vydať alebo predĺžiť povolenie na sezónnu prácu najviac na 9 mesiacov.
Sezónne zamestnávanie v poľnohospodárstve v súvislosti s pandémiou COVID-19
Počas koronakrízy sa uplatňujú určité cestovné obmedzenia v súlade s usmerneniami
Európskej komisie. Tieto obmedzenia sa zakladajú na nediskriminačných kritériách a sú
uvedené z dôvodov verejného zdravia iba v nevyhnutnom rozsahu. Podľa právnych aktov EÚ
alebo Rakúska je vstup do krajiny možný kedykoľvek.
Zdravotná prehliadka je rovnaká pre všetkých bez ohľadu na štátne občianstvo: buď
dotknutá osoba preukáže lekárske osvedčenie nie staršie ako 4 dni, čo potvrdzuje, že nedošlo
k infekcii SARS-CoV 2, alebo dotknutá osoba podstúpi na 14 dní domácu karanténu.
Počas pandémie COVID-19 Rakúsko zaviedlo niekoľko nových ustanovení
uľahčujúcich ďalší pobyt a prácu štátnych príslušníkov tretích krajín pre sezónne
zamestnávanie v poľnohospodárskom sektore.
Nové povolenie na sezónne zamestnanie sa môže vydať ich zamestnávateľovi za
zjednodušených podmienok a vízum D sezónneho pracovníka z tretej krajiny vydané v
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súvislosti s prvým/novým (alebo bývalým) sezónnym pracovným povolením umožňuje ďalší
pobyt za trvania nového povolenia na zamestnanie (ak neohrozujú verejnú bezpečnosť). Iní
štátni príslušníci tretích krajín, ktorí majú legálny pobyt v Rakúsku a pre ktorých bolo
zamestnávateľovi vydané povolenie na sezónne zamestnanie, môžu požiadať o potrebné
vízum na regionálnych policajných úradoch v Rakúsku (teraz nemusia opustiť krajinu, aby
mohli začať postup vybavovania žiadostí v zahraničí).
Pre sezónnych pracovníkov a zdravotníckych pracovníkov, najmä z krajín EÚ a EHP,
rakúska vláda uľahčuje dopravu buď leteckou, alebo priamou vlakom alebo autobusovou
dopravou bez medzipristátia.
Počas koronakrízy sa rakúska verejná služba zamestnanosti osobitne zameriava na
zásobovanie poľnohospodárskeho a potravinárskeho sektora nezamestnanými osobami
schopnými obsadiť príslušné otvorené pozície.

Rumunsko
Sezónne zamestnávanie v poľnohospodárstve vo všeobecnosti (nielen počas pandémie
COVID-19)
Nový zákon z roku 2018 upravuje a dopĺňa zákon č. 52/2011 týkajúci sa vykonávania
príležitostných činností vykonávaných dennými pracovníkmi. Medzi zmeny patrí nárast počtu
činností, v ktorých môžu byť sezónni pracovníci zamestnaní - zo 6 činností na 23 činností poľnohospodárstvo, poľovníctvo a rybolov, lesníctvo, ryby a akvakultúra, ovocie a
vinohradníctvo, včelárstvo, chov zvierat, prehliadky, filmová produkcia a audiovizuálna
tvorba, reklama, kultúrne činnosti, manipulácia s tovarom, údržba a čistenie, lesníctvo, atď.
Nový zákon uvádza, že výška hrubej hodinovej mzdy stanovenej medzi stranami nesmie byť
menšia ako 2 RON (cca 0,41 EUR) za hodinu a nesmie presiahnuť 10 RON (cca 2 EUR) za
hodinu. Mzda sa vypláca na konci každého pracovného dňa na základe podpisu v registri
denných pracovníkov.
Zamestnávateľ má tiež povinnosť registrovať v spomenutom registri denných
pracovníkov v chronologickom poradí všetkých denných pracovníkov, s ktorých na základe
tohto zákona zamestnáva. Register sa zostavuje denne, s výnimkou období, keď sa služby
denných pracovníkov nevyužívajú. Zamestnávateľ predloží mesačne, najneskôr do 5. dňa
každého mesiaca, na ústredie Územného inšpektorátu práce, výpis z registra denných
pracovníkov, ktorý obsahuje záznamy z predchádzajúceho mesiaca.
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Sezónne zamestnávanie v poľnohospodárstve v súvislosti s pandémiou COVID-19
V súčasnosti neexistujú žiadne vnútroštátne schémy, opatrenia alebo osobitný právny
rámec, ktorý by poľnohospodárom pomohol vyrovnať sa s nedostatkom pracovnej sily a
zabezpečiť prítomnosť sezónnych pracovníkov, ani žiadne konkrétne opatrenia týkajúce sa
ochrany domáceho trhu v oblasti poľnohospodárskych surovín a potravín.
Na zasadnutí vlády 30. apríla 2020 bolo schválené rozhodnutie, ktorým sa dopĺňa čl. 4
Metodických noriem na vykonanie zákona č. 336/2018 o schválení Programu podpory zamestnávania
mladých ľudí v odvetviach poľnohospodárstva, akvakultúry a potravinárstva, (uznesenie vlády č.
325/2019).
Táto norma stanovila rozpočet programu na rok 2020 na 1 000 000 RON (cca 207 000
EUR). Účelom opatrenia je vytvoriť vhodný právny rámec a potrebné mechanizmy na
vykonávanie „Programu podpory zamestnávania mladých ľudí v poľnohospodárstve, akvakultúre a
potravinárstve“, ktorý sa realizuje v rokoch 2018 - 2020.
Týmto

predpisom

sa

podporujú

zamestnávatelia

v poľnohospodárstve,

a to

vytvorením nástroja finančnej podpory, ktorý by im ponúkol možnosť zamestnať mladých
pracovníkov v odvetviach poľnohospodárstva, akvakultúry a potravinárstva. Poľnohospodár,
ktorý preukáže zamestnanie dvoch mladých príjemcov z programu, má na každú takto
zamestnanú osobu nárok na mesačnú finančnú podporu:
a) 1000 RON (cca 207 EUR) pre osoby so špecializovaným vysokoškolským vzdelaním v
oblasti poľnohospodárstva, akvakultúry a/alebo potravinárskeho priemyslu;
b) 750 RON (cca 155 EUR) pre osoby so špecializovaným stredoškolským vzdelaním,
ako aj krátkodobé kurzy odbornej prípravy v oblasti poľnohospodárstva,
akvakultúry a/alebo potravinárskeho priemyslu;
c) 500 RON (cca 103 EUR) pre ľudí bez vzdelania.
Aby poľnohospodári mohli profitovať z tohto opatrenia, sú povinní uzavrieť s
mladými príjemcami programu individuálne pracovné zmluvy na plný úväzok na dobu
neurčitú alebo určitú, najmenej však 12 mesiacov.
Rumunsko schválilo výnimku, v rámci ktorej povolí sezónnym pracovníkom
vycestovať lietadlom do zahraničia.13

Lety so sezonnymi pracovnikmi do EU. https://www.economica.net/avioane-de-pe-aeroportul-din-cluj-careduc-muncitori-romani-in-germania-blocate-la-sol_182631.html, [cit. 20.05.2020]
13
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Slovinsko
Sezónne zamestnávanie v poľnohospodárstve vo všeobecnosti (nielen počas pandémie
COVID-19)
Sezónne zamestnávanie v poľnohospodárstve upravuje zákon o poľnohospodárstve,
články 105a až 105e (Dočasné alebo príležitostné poľnohospodárske práce). Tento druh zamestnania
umožňuje vykonávať krátkodobú a dočasnú poľnohospodársku prácu. Dočasná alebo
príležitostná poľnohospodárska práca sa môže vykonávať najviac 120 dní v kalendárnom
roku. Podľa zmluvy o dočasnej alebo príležitostnej práci v poľnohospodárstve môže
zamestnávateľ zamestnať nezamestnané osoby, študentov a zamestnancov (ktorí pracujú
počas svojej dovolenky, cez víkendy alebo dni bez práce).
Dve ďalšie možné formy zamestnania:
1) V poľnohospodárskych podnikoch registrovaných ako fyzické osoby je možnou
formou sezónneho zamestnania osobná doplnková práca, ktorú môžu vykonávať
zamestnané osoby, nezamestnaní, dôchodcovia, študenti starší ako 15 rokov, ako aj
cudzinci, ktorých štatút umožňuje prístup na trh práce. Pred začatím prác sa odporúča,
aby sa so zmluvnou stranou uzavrela zmluva o osobnej doplnkovej práci. Pred
začiatkom príležitostných sezónnych prác musí zmluvná strana (poľnohospodár)
získať poukaz (voucher). Táto forma zamestnania je upravená zákonom o zamedzení
nelegálnej práce a zamestnanosti (Úradný vestník RS č. 32/14, 47/15 - ZZSDT a 43/19).
2) Študenti vysokých a stredných škôl môžu vykonávať sezónnu poľnohospodársku
prácu na základe odporúčaní študentských služieb pre právnické osoby. Veková
hranica je 15 až 26 rokov. Pri vykonávaní tejto práce sú študenti zahrnutí do
dôchodkového, invalidného a zdravotného poistenia. Samozrejme, môžu tiež
vykonávať sezónnu prácu na základe zmluvy o dočasnej alebo príležitostnej
poľnohospodárskej práci. Stanovuje sa minimálna hrubá hodinová mzda pre
študentov. Toto je upravené zákonom o zamestnanosti a poistení proti nezamestnanosti
(Úradný vestník RS č. 107/06, 114/06 - ZUTPG, 59/07 - ZŠtip, 51/10 – dec. Of CC, 80/10 ZUTD a 95 / 14 - ZUJF-C).
Sezónne zamestnávanie v poľnohospodárstve v súvislosti s pandémiou COVID-19
V rámci pandémie COVID-19 neboli ohľadom sezónnej poľnohospodárskej práce
zavedené žiadne osobitné opatrenia. Niektoré ustanovenia sa však stali menej prísnymi.
Napríklad zákon, ktorým sa určujú intervenčné opatrenia na zvládnutie pandémie COVID-19
a zmierňuje jej následky pre občanov a hospodárstvo (Úradný vestník RS č. 49/20 a 61/20),
výnimočne ruší obmedzenie počtu dní na vykonávanie sezónnej práce v poľnohospodárstve.
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Vo výnimočných prípadoch, ako je napríklad pandémia COVID-19, môžu študenti
vykonávať prácu na základe odporúčaní pre študentské služby aj pre poľnohospodárov, ktorí
sú fyzickými osobami.
Opatrenia na ochranu domáceho trhu v oblasti poľnohospodárskych surovín a potravín

v

súvislosti s pandémiou COVID-19
V dôsledku očakávaných strát v poľnohospodárskom priemysle v dôsledku pandémie
ministerstvo

začlenilo

do

novoprijatej

legislatívy

niekoľko

opatrení

na

pomoc

agropotravinárskemu sektoru. Zároveň sa zintenzívnila podpora miestnej výroby potravín a
pracuje sa na posilňovaní vzťahov v rámci potravinárskeho reťazca.
Poľnohospodári môžu získať mimoriadnu pomoc

vo forme základného príjmu,

oslobodenie od platenia príspevkov pre samostatne zárobkovo činné osoby, oslobodenie od
preddavkov na daň z príjmu fyzických osôb, zníženie katastrálneho príjmu, finančné
vyrovnanie za stratu príjmu, nákup poľnohospodárskych výrobkov a potravín vo verejných
inštitúciách, zabezpečenie pracovnej sily v poľnohospodárstve atď.
Zákon, ktorým sa určujú intervenčné opatrenia na zvládnutie pandémie COVID-19 a
na zmiernenie jej následkov pre občanov a hospodárstvo, poskytuje opatrenia na prevenciu
alebo zmiernenie negatívnych účinkov COVID-19.
Majitelia poľnohospodárskych fariem a držitelia doplnkových činností na farmách,
ktorí kvôli dôsledkom pandémie utrpeli stratu z dôvodu nemožnosti predať úrodu alebo z
dôvodu zníženej výroby, spracovania alebo predaja , majú nárok na finančnú kompenzáciu za
ušlý príjem, ak došlo k strate najmenej 20 % v rámci sektora ako celku.
Samotný zákon nestanovuje finančnú kompenzáciu, ale poskytuje právny základ pre
ministerstvo, aby podniklo príslušné kroky, ak sa v poľnohospodárskom sektore zistí strata
príjmu vo výške 20 %.
Najväčšia strata z dôvodu pandémie COVID-19 bola zistená v:


produkcii hovädzieho mäsa,



poľnohospodárskych podnikoch zaoberajúcich sa výrobou vína,



doplnkové činnosti na farmách súvisiace s cestovným ruchom a



sektor lesného hospodárstva.

Pre uvedené odvetvia ministerstvo pripravilo právny základ pre vyplatenie náhrady.

36

Porovnávacia analýza: Porovnanie právnej úpravy sezónneho zamestnávania
v poľnohospodárstve a potravinárstve pred a počas pandémie COVID-19

Spojené kráľovstvo
Spojené kráľovstvo hlási veľké problémy s nedostatkom sezónnych pracovníkov.
Miestni pestovatelia potrebujú každú sezónu pomoc od zhruba 70 000 brigádnikov zo
zahraničia. Farmári preto začali rozsiahle kampane, ktoré sú namierené na britských
študentov a Britov, ktorí sú bez práce kvôli pandémii koronavírusu.
Pod heslom "Feed our nation" alebo "Nakŕmte náš národ" sa teraz objavujú reklamy a
prosby o pomoc na sociálnych sieťach, a tiež v novinách.14

Španielsko
Sezónne zamestnávanie v poľnohospodárstve vo všeobecnosti (nielen počas pandémie
COVID-19)
Sezónne zamestnávanie je upravené ako „dočasné zamestnanie“. Hlavné ustanovenia
sú však stanovené v tzv. „skupinových zmluvách“. Na ich základe má väčšina autonómnych
spoločenstiev a provincií v Španielsku odlišné regulačné rámce, pokiaľ ide o „skupinové
dohody o poľnohospodárskych pracovníkoch“. Tieto dohody sa vzťahujú aj na iné typy
zmlúv.
Sezónne zamestnávanie v poľnohospodárstve v súvislosti s pandémiou COVID-19
Kráľovský dekrét č. 13/2020 zo 7. apríla 2020, ktorým sa prijímajú určité naliehavé opatrenia v
oblasti zamestnanosti v poľnohospodárstve: jeho cieľom je zabezpečiť zber plodín na farmách,
presun plodín na ďalšie spracovanie a zásobovanie obyvateľstva aj napriek prudkému
poklesu pracovných síl vo forme sezónnych pracovníkov, ktorí sa väčšinou starajú
o poľnohospodársku prácu na španielskom vidieku, kvôli zdravotným obmedzeniam a
obmedzeniam pri cestovaní z krajín ich pôvodu v dôsledku COVID-19.
Situáciu zhoršuje skutočnosť, že sa krízová situácia pretína s niekoľkými najrušnejšími
a najdôležitejšími obdobiami v poľnohospodárstve, ako je zber kôstkového ovocia, letných
plodín alebo jahôd, ktoré nie je možné zozbierať pomocou mechanizácie a preto existuje riziko,
že tieto odvetvia poľnohospodárstva môžu byť stratové.
Podporné

opatrenia

podporujú

dočasné

zamestnávanie

pracovníkov

v

poľnohospodárskom sektore zavedením mimoriadnych opatrení na zvýšenie pružnosti

14

"Feed our nation". Dostupné on-line na: https://careers.gs-fresh.com/, [cit. 20.05.2019]
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zamestnania v zmysle sociálneho a zamestnaneckého charakteru, čo je potrebné na
zabezpečenie udržania poľnohospodárskej činnosti počas stavu pohotovosti.
Naliehavé opatrenia umožňujú zlučiteľnosť dávok v nezamestnanosti alebo iných
sociálnych a pracovných dávok s plnením poľnohospodárskych úloh, aby tak bola
zabezpečená dostatočná pracovná sila počas tejto situácie priamo obyvateľmi krajiny a aby sa
tak zvýšil disponibilný príjem v období osobitnej zraniteľnosti, bez zníženia sociálnej ochrany
a verejného zdravia.
Zamestnávateľ je povinný vždy zabezpečiť dostupnosť vhodných prostriedkov na
prevenciu proti COVID-19. Mzda za pracovnú činnosť vykonávanú pod počas mimoriadnych
opatrení flexibility zamestnania bude zlučiteľná s rôznymi dávkami v nezamestnanosti.

Taliansko
Sezónne zamestnávanie v poľnohospodárstve vo všeobecnosti (nielen počas pandémie
COVID-19)
Vo všeobecnosti sa v poľnohospodárskom sektore najímajú najčastejšie pracovníci so
zmluvami na dobu určitú v súvislosti so sezónnymi cyklami činnosti. V sektore
poľnohospodárstva podľa ustanovení o kolektívnom vyjednávaní sa nábor pracovníkov môže
uskutočniť na základe pracovných zmlúv na dobu určitú:


na krátkodobú prácu, sezónnu alebo príležitostnú, alebo na výmenu neprítomných
pracovníkov, pre ktorých existuje právo udržať si svoje pracovné miesto;



na vykonávanie niekoľkých sezónnych a/alebo viac pracovných fáz počas roka s
minimálnym zaručeným zamestnaním na viac ako 100 dní ročne, počas obdobia 12
mesiacov od dátumu prijatia do zamestnania;



v prípade zamestnania skutočnej práce dlhšej ako 180 dní, ktorá sa má vykonať na
jediný súvislý vzťah.

Sezónne zamestnávanie v poľnohospodárstve v súvislosti s pandémiou COVID-19
Zákon č. 1872020, obsahuje sériu opatrení na podporu pracovníkov, rodín a podnikov.
Príspevky na mesiac marec vo výške 600 EUR sa poskytnú poľnohospodárskym
zamestnancom na dobu určitú, ktorí v roku 2019 odpracovali najmenej 50 dní v
poľnohospodárskej práci.
ENPAIA (inštitúcia, ktorá riadi zdravotné poistenie, úrazové poistenie, starobné
dôchodky a dávky sociálneho zabezpečenia okrem dôchodkových dávok) sa rozhodla
pozastaviť výber platieb od 8. marca 2020 do 30. septembra 2020.
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Pozastavený výber platieb bude bez sankcie alebo úroku do 25. októbra 2020 alebo v
splátkach do maximálnej výšky 5 rovnakých mesačných splátok od toho istého dátumu.
Žiadosti o splátky sa musia predkladať do 31. júla 2020. Platby, ktoré už boli zaplatené sa
nevracajú.
Do 30. septembra 2020 sa okrem toho nebudú uskutočňovať žiadne nové súdne ani
mimosúdne kroky na vymáhanie dlhov na sociálnom zabezpečení. Lehoty na platby pre
prebiehajúce splátkové plány do 30. septembra 2020 sa odkladajú na 25. októbra 2020, pričom
všetky následné splátky splátkových plánov sa odkladajú.
Správne výbory samostatného riadenia poľnohospodárskych a agrotechnických
expertov zaregistrovaných v ENPAIA sa tiež rozhodli pozastaviť výber príspevkov na
dôchodok poľnohospodárskych a agrotechnických pracovníkov s platnosťou od 8. marca do
15. januára 2021. Aj v prípade týchto kategórií sa potom musia pozastavené platby doplatiť
bez sankcií alebo úrokov, do 31. januára 2021 alebo v splátkach (najviac 10 rovnakých
mesačných splátok pre poľnohospodárskych pracovníkov v a 5 mesačných splátok pre
agrotechnikov).
Žiadosť o splátky musí byť predložená do 31. októbra 2020, od 8. marca nebudú
podniknuté žiadne ďalšie kroky na vymáhanie pohľadávok; platobné termíny pre
prebiehajúce splátkové plány sa odkladajú na 31. januára 2021, pričom všetky následné
splátky splátok sa odkladajú.
V súčasnosti sa v Taliansku prebieha diskusia, v ktorej sa navrhuje zavedenie
prechodných právnych predpisov týkajúcich sa núdzového obdobia, ktoré umožňuje
príjemcom sociálnych záchranných sietí vrátane nezamestnaných uzatvárať pracovné zmluvy
na dobu určitú v poľnohospodárskom sektore.
Opatrenia na ochranu domáceho trhu v oblasti poľnohospodárskych surovín a potravín
v súvislosti s pandémiou COVID-19
Neexistujú

žiadne

vnútroštátne

obmedzenia

poľnohospodárskych surovín z dôsledku pandémie.
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Záver
Producenti potravín čelia nedostatku pracovných síl z dôvodu pozastavenia voľného
pohybu sezónnych pracovníkov, na ktorých sa v tomto smere spoliehali. Na jednej strane
takýto nedostatok pracovníkov súvisí so skutočnosťou, že sezónni pracovníci často žijú a
pracujú v zlých podmienkach, a preto im hrozí väčšie riziko nákazy vírusom. Na druhej strane
vzniknú v dôsledku obmedzení voľného pohybu pracovníkov z jedného členského štátu do
druhého.
Európska komisia preto uviedla, že ich majú členské štáty považovať za kriticky
najdôležitejších pracovníkov, pri ktorých odporúča výnimku zákazu obmedzenia cestovania
v rámci EÚ. Rovnako by si mali členské štáty vymieňať informácie medzi sebou o potrebách
týchto pracovníkov a tiež by mali zabezpečiť plynulý prechod sezónnych pracovníkov cez
hranice. Respektíve, členské štáty by nemali zabraňovať prekročeniu hraníc sezónnym
pracovníkom, mali by zabezpečiť rýchle postupy, ktoré nespôsobia zaťaženie a zabezpečia
plynulý prechod.
Na riešenie vzniknutej situácie v oblasti nedostatku sezónnych pracovníkov
v poľnohospodárstve a potravinárstve využíva analyzovaných 21 európskych krajín
niekoľko typov opatrení, pričom viaceré z týchto stimulov sú aplikované súčasne. Z analýzy
vyplynulo niekoľko možných opatrení, a to napríklad:


predĺženie povolenej (zákonnej) doby trvania sezónneho zamestnania (napr.
dohody o vykonaní pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce, apod.) –
uplatňované napr. v Belgicku, Maďarsku



výnimka zo zákazu vstupu na územie štátu pre cudzincov alebo zjednodušenie
pobytu cudzincov (napr. zjednodušenie povoľovacieho na predĺženie povolenia na
pobyt pre cudzincov alebo vytvorenie prioritných koridorov tzv. zelených jazdných
pruhov, apod.) – uplatňované napr. v Českej republike, Fínsku, Luxembursku,
Nemecku, Poľsku, Rakúsku



rôzne

formy

finančnej

pomoci

farmárom

alebo

producentom

v rámci

potravinárskeho reťazca – uplatňované napr. v Českej republike, Holandsku,
Taliansku


rôzne sociálne výhody pre sezónnych pracovníkov v poľnohospodárstve a
potravinárstve (napr. súbeh sociálnych dávok a možnosti odplatne sa sezónne
zamestnať v poľnohospodárstve alebo iné sociálne výhody) – uplatňované napr. v
Španielsku, Fínsku



nábor chýbajúcich pracovných síl medzi nezamestnanými – uplatňované napr. v
Írsku, Francúzsku, Lotyšsku, Rakúsku
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širšia osvetová činnosť, rôzne kampane na on-line platformách alebo sociálnych
sieťach – uplatňované napr. v Českej republike, Estónsku, Fínsku, Luxembursku,
Maďarsku



podpora alebo nábor mladých ľudí a študentov do poľnohospodárskeho sektora –
uplatňované napr. v Rumunsku, Slovinsku.
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Príloha
Prehľad počtu prípadov ochorenia COVID-19 vo vybraných štátoch k 28.05.2020

Názov krajiny

Dátum
prvého
výskytu

Belgicko
Bulharsko
Česko
Chorvátsko
Cyprus
Dánsko
Estónsko
Fínsko
Francúzsko
Grécko
Holandsko
Írsko
Litva
Lotyšsko
Luxembursko
Maďarsko
Nemecko
Nórsko
Poľsko
Portugalsko
Rakúsko
Rumunsko
Slovensko
Slovinsko
Španielsko
Spojené kráľovstvo
Švajčiarsko

3.2.2020
6.3.2020
29.2.2020
24.2.2020
8.3.2020
26.2.2020
26.2.2020
28.1.2020
23.1.2020
25.2.2020
26.2.2020
28.2.2020
27.2.2020
1.3.2020
28.2.2020
3.3.2020
26.1.2020
25.2.2020
3.3.2020
1.3.2020
24.2.2020
25.2.2020
5.3.2020
3.3.2020
30.1.2020
30.1.2020
24.2.2020

Celkový
počet
prípadov

Prípady na
1 mil.
obyvateľov

57849
2477
9134
2245
941
11512
1851
6743
182913
2906
45950
24841
1656
1061
4008
3816
182385
8406
22825
31596
16628
18791
1520
1473
284986
269127
30796

4993
356
853
547
780
1988
1395
1217
2803
279
2682
5036
608
562
6413
395
2177
1552
603
3098
1847
976
278
709
6096
3966
3561

Nové Aktuálne
prípady prípady
257
17
48
1
2
32
11
51
3
182
38
9
4
7
23
490
5
352
304
37
197
5
2
1137
1887
20

32889
1378
2359
92
330
764
211
930
87733
1357
1113
395
296
95
1311
10627
443
11227
11590
674
4927
160
9
60909
577

Aktuálne
prípady
vážne
208
22
21
5
4
20
11
1501
16
182
54
17
3
4
24
763
11
160
65
30
182
2
854
1559
36

Celkový
Vyliečení na Celkový
počet
1 mil.
počet
vyliečených obyvateľov
úmrtí
15572
965
6457
2051
594
10180
1574
5500
66584
1374

1344
139
603
499
492
1758
1187
993
1020
132

22089
1193
741
3803
1996
163200
7727
10560
18637
15286
12629
1332
1356
196958

4478
438
392
6085
207
1948
1426
279
1827
1698
656
244
652
4213

28300

3272

9388
134
318
102
17
568
66
313
28596
175
5903
1639
68
24
110
509
8558
236
1038
1369
668
1235
28
108
27119
37837
1919

Úmrtia na 1
Celkový
Nové
mil.
počet
úmrtia
obyvateľov
testov
810
19
30
25
14
98
50
56
438
17
345
332
25
13
176
53
102
44
27
134
74
64
5
52
580
558
222

24
1
1
1
3

2
32
8
2
1
4
25
1
10
13
23
8

1
377
2

818807
77664
424423
65094
111270
583052
80724
176650
1384633
170467
342681
325795
287982
105504
71098
174011
3952971
239864
846732
764093
427372
410000
165714
78578
3556567
3918079
385822

Testy na 1
mil.
obyvateľov
70678
11170
39639
15848
92223
100694
60857
31887
21217
16348
20003
66051
105665
55883
113761
18009
47194
44278
22371
74916
47477
21300
30354
37798
76071
57744
44610

Švédsko
Taliansko

30.1.2020
29.1.2020

35727
231732

3540
3832

639
593

26490
47986

280
489

4971
150604

493
2491

4266
33142

423
548

46
70

238800
3683144

Zdroj: Worldometer: COVID-19 CORONAVIRUS PANDEMIC. 28.05.2020. Dostupné na internete na: www.worldometers.info/coronavirus/#countries.
citované 28.05.2020; úpravy a preklad tabuľky Odbor Parlamentný inštitút K NR SR

23659
60909

