k ruká m ministra zdravotnictví ČR
Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA
Ministerstvo zdravotnictví
Palackého náměstí 375/4
128 01 Praha 2
Vá žený pane ministře,
obracíme se na Vá s v souvislosti s opatřením (ze dne 10. 3. 2020, Č. j.: MZDR
10666/2020-1/MIN/KAN) proti šíření koronaviru SARS-CoV-2 na ú zemí České republiky o
kterém rozhodla bezpečnostní rada stá tu a jejíž rozhodnutí jste nám „tlumočil“ vaším dopisem
s nadpisem „Mimořá dné opatření“. V dopise je mimo jiné uvedeno, že se s ú činností ode dne 10.
března 2020 od 18:00 hod. zakazují (mimo jiné) trhy a veletrhy ú častí přesahující ve stejný čas
100 osob (později pak 30 osob apod.), přičemž super a hypermarkety a běžné prodejny potravin
součá stí tohoto zá kazu nejsou.
V tomto případě ná m leží na srdci výhradně trhy farmářské, které se konají pod širým
nebem, na otevřených prostranstvích, kde není případné šíření viru tak rizikové jako
v uzavřených prostorách (ověřeno např. Ú stavem hematologie a krevní transfuze).
V interiérech supermarketů , např. případnou ná kazu mů že navíc dynamizovat i
vzduchotechnika, která je ve všech takových zařízeních (většinou) instalová na. Na tržišti je
navíc vyloučen kontakt s klikami, madly dveří, nákupními košíky, regály apod. Rovněž
zboží (potraviny) jsou prodá ny přímo z rukou farmá ře přímému spotřebiteli na rozdíl od
supermarketů , kde prošly desítkami rukou při expedici a logistice skladová ní. Jde ná m o
farmá řské trhy, kde nejsou součá stí občerstvení a ná poje, kde jde pouze o výdej potravin.
Mluvíme ovšem nikoliv za sebe, ale za stovky především rodinných farem, jejichž je
farmá řských trh často jediné odbytové místo a kteří mají nadojeno, zpracová no, vyrobeno,
sneseno, poraženo, natrhá no apod., ale kvů li zákazu nemají potraviny kde prodat.
Do určité míry rozumíme vašim opatřením a souhlasíme s nimi. Neradi bychom však byli
svědky nerovného přístupu ze strany vlá dy, resp. vašeho ministerstva k farmá řským trhů m.
Farmářské trhy jsou plnohodnotným místem, které plní účel nákupu českých kvalitních a
autentických potravin a zá kaz farmá řských trhů poškozuje spotřebitele, kteří ztrá cí možnost
výběru na trhu. Rá d bych také podotknul, že v sousedním Německu (ověřeno Magistrá t města
Berlína) a Rakousku (ověřeno Magistrá t města Vídně) jsou farmářské trhy (spolu s ostatními
obchody s potravinami) otevřeny. Navrhujeme tedy přísný prodejní koncept (během
koronavirové krize), který by takovému prodeji vyhovoval a s jehož zněním vá s rá di obratem
seznámíme.
Děkuji za vaši zprá vu, pozornost, pochopení a jsem s pozdravem!
Jiří Sedlá ček
předseda Asociace farmá řských tržišť České republiky
Výzvu dá le podporují:
Archetyp, z. s. (farmářské trhy Náplavka, Kubáň a Heřmaňák), Envic z. s. (farmářské trhy Plzeň), Asociace soukromého zemědělství a
další.

