
k rukám ministra zdravotnictví ČR 

Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA 

Ministerstvo zdravotnictví 

Palackého náměstí 375/4 

128 01 Praha 2 

 

Vážený pane ministře,  

 

  obracíme se na Vás v souvislosti s Mimořádnými opatřeními ze dne 15. 5. 2020, Č. j.: MZDR 

20581/2020-1/MIN/KAN s účinností ode dne 18. května 2020 od 00:00 hod. do 25. května 2020 

do 0:00 hod. a dále ze dne 19. 5. 2020 ode dne 25. května 2020 od 00:00 hod. do odvolání tohoto 

mimořádného opatření pod stejným číslem jednacím, kde v bodě I./III./písm. d) jsou 

provozovatelé farmářských trhů povinni mimo jiné dodržovat tato pravidla: neprodávat 

potraviny výlučně určené k bezprostřední konzumaci, zajistit odstupy mezi stánky, stolky 

nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry, aktivně zajišťovat, aby zákazníci mezi 

sebou udržovali odstup nejméně 2 metry a prodávat zboží bez možnosti ochutnávky nebo 

konzumace potravin a pokrmů nebo zkoušení oblečení na místě.  

 

  Zároveň byl Mimořádným opatřením od 11. května 2020 povolen provoz tzv. restauračních 

zahrádek, za dodržení bezpečnostních opatření mj. s tímto pokynem: „Zákazníci jsou usazeni tak, 

že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu“.   

 

  V opatření ve prospěch restauračních zahrádek (kde je povolena konzumace potravin a 

nápojů) a v neprospěch zakázané konzumace potravin a nápojů na farmářském tržišti 

spatřujeme konflikt a jsme přesvědčeni, že je zde naplněno diskriminační jednání 

v neprospěch provozovatelů FT, resp. v neprospěch poskytovatelů gastronomie na FT.  

 

  Rádi bychom vás tedy, pane ministře, požádali, o odstranění tohoto diskriminačního 

nařízení tak, aby stejně jako konzumace potravin a nápojů na restauračních zahrádkách, byla 

tato povolena (za stejných bezpečnostních a hygienických opatření) i na farmářských trzích. 

Technická zařízení pro konzumaci potravin na FT se od těch restauračních nijak zvláště neliší a 

naopak dochází k vyšší hygienické normě, protože jsou jídlo a nápoje podávány do 

jednorázových obalů.  

 

 

Děkuji za vaši zprávu, pozornost, pochopení a jsem s pozdravem! 

 

Jiří Sedláček 

předseda Asociace farmářských tržišť České republiky 
 

 

 

Výzvu dále podporují:  

Archetyp, z. s. (farmářské trhy Náplavka, Kubáň a Heřmaňák), Envic z. s. (farmářské trhy Plzeň) a další 
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