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Stanovisko Asociace farmářských tržišť České republiky k novým vládním 
nařízením, které vážně omezují činnost a existenci farmářských trhů v ČR 
 
Vážený pane ministře zdravotnictví, vážená vládo ČR! 
 
  Velmi rádi bychom, jako členové z různých regionů ČR, sdruženi v asociaci, dál plnili 
svou úlohu, to je tvořit odbytová místa pro (výhradně) české farmáře, rodinné farmy a 
přímé pěstitele. Samozřejmě bychom dál rádi fungovali pro veřejnost jako možnost 
nákupu čerstvých potravin z výhradně českých zdrojů, a to na bezpečnějším otevřeném 
prostranství. Na základě odborných posudků bylo několikrát potvrzeno, že je 
nakupování na vzduchu bezpečnější (z hlediska šíření viru), než v uzavřených 
prostorách. Jsme také rádi, že jste nyní farmářské trhy nezakázali plošně, jako tomu bylo 
během tzv. první vlny koronavirové krize, i když ostatní prodejny potravin i 
supermarkety zůstaly otevřeny. S novým nařízením pro farmářské trhy, jako je 
rozvolnění mezer mezi stánky na minimálně 4 metry, nebo zákaz konzumace na místě, 
posílení hlídek, atd. souhlasíme, jsou logická, v souladu s myšlenkou podpory našim 
farmářům a výrobcům.   
 
  Vnímáme, že vláda na jednu stranu chce trhy pro farmáře i pro nakupující zachovat, což 
by bylo pozitivní, na druhou stranu nové nařízení zároveň předepisuje, že na 
farmářském trhu nesmí být více než 20 osob na 400 m2. Tato jedna podmínka nového 
nařízení je však prakticky nerealizovatelná. Pro reálnou představu – jde o 20 osob na 
čtverci 20 x 20 metrů, čili na každého člověka má připadat plocha v průměru 4 x 5 
metrů, což mnohonásobně převyšuje obecně předepsaný dvoumetrový odstup (čili 
plochu 2 x 2 metry) nařízený například pro vnitřní prostory supermarketů. Dále, rovněž 
na rozdíl od supermarketů, činí organizátora přímo odpovědným za to, kolik lidí se tu 
pohybuje. S tím, že farmářské trhy se vždy odehrávají na veřejném prostoru, kde se 
mohou vyskytnout nejen nakupující, ale i ti, kdo místem prostě jen procházejí.  
 
  Pevně doufáme, že toto nešťastné omezení 20 lidí na 400 m2 ještě zrevidujete. Tím je 
totiž momentálně zcela zabitý dobrý vládní úmysl - podpořit české zemědělce, a zároveň 
spotřebitele.  Navrhujeme revizi na úroveň srovnatelnou s dnes platným nařízením pro 
nakupování v supermarketech, kde platí odstup minimálně 2 metrů. Jinak se obáváme, 
že organizátoři za této podmínky farmářský trh nebudou raději pořádat, a naplnil by se 
znovu statut diskriminace, proti kterému jsme společně na jaře bojovali.  
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V Praze a v Plzni, 27. 10. 2020 


